
MAYIS 1975 SAYI 32 

-

-- -





-

Sahibi 

DEVLET SU iŞLERi 
GENEL MÜDÜRLÜGÜ 

Sorumlu Müdür 

YÜKSEL SAYMAN 

Yayın Kurulu 

YÜKSEL SAYMAN 
TURHAN AKLAN 
SITKI SURSALI 

KEMAL ERTUNÇ 
ERDOGAN GÜNER 
KADİR TUNCA 
AHMET ÜNVER 

Basıldığı yer 

DSI MATBAASI 

MAYIS 1975 SAYI: 32 

- --

iÇiNDEKiLER 

KÖPRÜ AYAKLARI CiVARlNDA YEREL OYULMA DERİNLİGİ 

Vedat BAŞAK 

BUHAR KÜRÜ İLE BETON YAPIMI . . . . 

Sevim KOCAÇlTAK 

SU BORULARININ SEÇİMİNDE GÖZÖNÜNE ALlNACAK HU-
SUSLAR . . . . . . • . .••••••• 

Yüksel SAVMAN-Hayri YALÇIN 

REOLOJİK MODELLER . 

Hasan ÖZViGiT 

YERALTISUYU POMPAJININ PRATiK MAKSATLAR İÇİN TEORi 
VE HESAPLAR I . . . . . . . . . . . . . . 

Çeviren : Faruk KARAASLAN 

YÜKSEK NİTRATLI SULARDAN NiTRATlN GİDERİLMESİ . 

Çevirenler : Güner AGACIK- Güngör DUMLU 

3 

20 

28 

37 

47 

62 





KÖPRÜ AYAKLARI CiVARlNDA YEREL 
OYULMA DERiNLiGi 

ÖZET 

Yazan: 
Vedat BAŞAK * 

Köprü ayaklarının sebep olduğu akım düzensizlikleri nedeni ile kohezyonsuz 
zeminde ayakların çevresinde ve ayaklara bitişik olarak meydana gelen oldukça 
dik şevli oyulmaya, ayak civarındaki yerel oyulma denir. 

Köprü ayakları civarında yer alan oyulmalar, aktüel bir konu olarak hala 
birçok araştırmacıyı meşgul etmektedir. Muhtelif araştırmacılar taratmdan ve
rilen oyulma derinlikleri aym şartlar için birbirinden % 400 oramnda farklı so
nuçlar vermektedir. Bu farklılık, oyulma olayının çok komplike olmasından ve 
belki de, laboratuvar şartlarında birbirine oldukça yakın bir iki ayak çapı için 
bulunan deney sonuçlarının genelleştirilmesi esnasında yapılan kabullerdeki ha
talardan ileri gelmektedir. Doğru sonuca varmak için tabiat şartlarında ölçüm
lere ihtiyaç vardır. Tabiatta taşkın esnasında ölçüm güçtür. Taşkından sonra 
yapılan ölçümler ise yamltıcı olmaktadır. Bu bakımdan verilen bağıntılarm han
gi şartlarda bulunduğunu iyi bilmek ve ona göre değerlendirmek gerekir. 

Son yirmi yıl içinde bu konuda yapılmış çalışmalardan temin edilebilenler, 
bizzat yapılan deney ve gözlemlerin kazandırdığı görüş açısı içinde değer

lendirilerek projeciye yardımcı olmak gayesi ile bu makalede toplanmıştır. 

Ayak civarında meydana gelen maksimum oyulma derinliğinin yeri, hangi 
akım şartlarında meydana geldiği, ayak formunun ve akımın ayak eksenine bir 
açı ile yaklaşması halinin, oyulma derinliğini nasıl etkilediği izah edilmiştir. 

GIRIŞ: 

Oyulabilir tabanlı bir mecra içine inşa edilen 
bir yapı etrafında, akım etkisi ile meydana gelen 
oyulmanın şematik plan ve profili Şekil : 1 'de gös
terilmişt-ir. 

Şekilden de görüldüğü gibi yapının çevresinde 
bir oyulma meydana gelmekte ve oyulmanın en 
derin kısmı yapının memba yüzünde yer almaktadır. 
Oyulma çukurunun memba şevi, taban malzemesinin 
su içindeki tabii şevine yakın, mansap şevi ise da-

ha yatıktır . Oyulma çukurunun takribi şekli memba 
tan:ıha yarım daire mansapta ·ise elipse yakındır. 

1\kımın sürükleme gerilmesi, taban malzemesinin 
kritik sürüklenma gerilmesinden küçük olması ha
l.inde dahi yapı etrafında bir oyulma meydana gel· 
mektedir . Buna •temiz su halindeki oyulma• denir. 
't >'tc halinde nehir tabanında sürüntü maddesi ta
şırı ımı da mevcuttur. Buna •Sürüntü maddesi taşı

nımı halindeki oyulma• ·denir. Sürüntü maddesi ta
şınımı halinde tabanda kum dalgacıkları teşekkül 

etmekte ve kum dalgacığının tepe noktası oyulma 
çukuru hizasından geçerken oyulma azalmakta, dal-

• lnş . Y. ~üh. , DSI Arattırma Dalresi BaşkaniıCı gacığın çukuru geçerıken oyulma artmaktadır. Oyu!-
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PLAN PROFIL 

Şekil : 1 - Oyulma .çukuru plan ve profili 

ma d erinliğin i n zamana bağlı olarak değişimi Şe

kil : 2 ve 3 de görülmektedir. 

Yapı civarında yerel oyulma ~ de hatta bun-
2 

dan biraz evvel baş lamaktadır . Her ı; değeri için 
oyuima derinliği zamanla artmakta ve bir süre son
ra denge oyulma derinl ·iği (Hdl ye ulaşmaktadır. Bu 

süre başlangıçta günleri e ölçülmekte _.:I_= 1 halin-
'te 

de bir gün mertebesinde olmakta ~ > 1.5 halinde 
'tc 

birkaç eaatte denge derinliği ulaşmaktadır. 

H 

o 

z-, b, d=: Sabit 

t;( Z"c 

Zaman t 
Şekil : 2 - Yatakta katı madde taşınımı olmaması 
halinde oyulma derinliğinin zamana bağlı olarak 

değişimi 

4 

Belirli bir ayak çapı ve kum tane çapı için 
denge oyulma derinliği ı; değeri arttıkça artmakta 
ve belirli ı; değerinde maksimumdan geçmektedir. 
Bu maksimum değere denge halindeki maksimum 
oyulma d erinliği (Hdma".l veya başka bir deyimle 
denge halindeki limit oyulma derinliği denir. Bak. 
Şekil : 4 

Bir kısım araştırmacılar temizsu halindeki oyul
manın daha büyük olduğunu ve Hdmax ın 'tc civarın

da meydana geldiğini bazıları ise ı; değeri arttık

ça denge oyulma derinliğinin arttığını iddia et

mekted irler. 

H 

o 

-z;. b, d= Sabit 

'0) 'Öc 

Zaman 

Şekil : 3 - Yatakta sürekli katı madde taşınımı 

mevcutken oyulma derinliğinin zamana bağlı olarak 
değişimi. 



H 

H cı,..,._ 

H 

o 

Şekil : 4 - Oyulma derinliğinin birim sürükleme 
gerilmesine göre değişimi 

Yerel Oyulma Oluşumunun Mekanizması : 

Bir ayak ·etrafında yer alan akımın en belirgin 

özelliği büyük ölçekli çevrinti yapısı. başka bir de

yimle çevrinti sistemleridir. Bu çevrinti sistemleri 

oyulmanın mekanizmasını oluşturur. Ayağın tip.ine 

ve serbest akım şartlarına bağlı olarak çevrinti ya

pısı , şu üç esas sistemden biri veya birkaçından 

oluşabilir [14]. 

Atnalı Vorteks (Horseshoe- Vortex) Sistemi : 

Rahatsız edilmemiş iki boyutlu hız alanındaki 

çapraz varteks ipci·kleri, küt burun lu (Biunt- nosed) 

b:r ayağın mevcudiyeti ile atnalı vorteksi oluştur

mak üzere ayak civarında konsantre olurlar. Aya
ğın oluşturduğu basınç alanı konsantrasyon meka
nizmasını tamamlar. Bu olayda ayak, rahatsız edi-l
memiş kısımdaki hızları adeta toplayıcı, birleştirici 

rolünü oynar. 

r Ayrılma çizgisi 

AKIM YÖN U 

PLAN 
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Eğer basınç alanı yeteri kadar kuwetli ise üç 
boyutlu çözülme sınır tabakasının oluşumuna se
bep olur ve ayaktan ileriye doğru atnalı varteks 
sistemleri dönere:< .ilerler Şekil : 5. 

Küt burunlu ayak, yukarda tarif edilen olayı ya
ratacak kadar güçlü bir basınç alanı meydana ge
tir.en ayak olarak tarif edilir. Diğer ayaklar, sivri 
burunlu ayaklar diye tarif edilir ve bu tip ayaklar
dı:ı çevrinti meydana gelmez. Ayak geometrisi , at
n a lı Varteksin şiddetinde önemli rol oynar. Küçük 
Reynolds sayılarında atnalı Varteks .kararsızdır, pe
riyodi·k olarak çözülür, dağılır . Daha büyük Reynolds 
sayılarında kararlı bir hal alır . Ayağın her iki ya
nında helikoidal akım meydana gelir ve yerinden 
hareket ettirilen rusubu mansaba doğru taşır. 

izli (Weak Vortex) Vorteks Sistemi : 

Ayak yüzeyinde kararsız sürtünme tabakasının 
yukarıya doğru dönerek çıkmasından meydana ge
l•ir. Bu sistem içinde konsantre olan çevrintiler biz
zat ayağın kendisi tarafından oluşturulur . Sürtünme 
tabakaları , ayrılma hattının her iki tarafından kopa
rcık ayrıl ı rlar. Düşük Reynolds sayılarında bu çev
ri rı tiler •kararlı olup mansap tarafta ayağa yakın 

bölgede duran bir çevrinti sistemi oluştururlar. 

Halbuki pratik anlamı olan Reynolds sayılarında ka
rarsız bir hal alır ve aralıklı olarak dağılırlar. lzll 
vcrtE!ks sisteminde çevrintinin şiddeti ayak for
muna ve akım hızına bağlı olarak çok değişir. Akım 
hattı (Jokowski) formundaki bir ayak, rolat-if oia
r:::k zayıf, küt burunlu bir ayak ise çok KUvvetli 
çevrinti meydana getirir. Ayağın arka tarafında 

tabandan yukarıya doğru kalkan bir akım gözlenir. 
Rüsup tanele~i için yukarı doğru emilen bir bölge 
teşekkül eder. 

Şekil : 5 - Ayak civarındaki çevrinti sistemleri gösterir 
şematik plan ve profil 

5 
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l Laursen ve Toch 1956 ya göre ı h/b 

Şekil : 6 - Köprü ayaklarında oyulma 

Sürüklenen (Trailing Vortex) Vorteks Sistemi : 

GGnellikle tamamen batık ayaklarda oluşur. 
Ayağın tepesine bitişik ve mansaha doğru uzanan 
bir veya daha fazla birbirinden ayrı çevrinti mey
dana gelir. Bu çevrintiler, aynı köşede birleşen 
yüzeyler arasında sonlu basınç farkları olduğu za
man teşekkül eder. 

Oyulma ilk olarak, ayağın akıma yönelmiş kıs
mında ve akım doğrultusu ıile 45° açı altında başlar . 
Oyulmanın bundan sonra~i gelişmesinde ayağın ta
banı civarındaki çevrintiler önemli rol oynar [13]. 
Oyulma çukurunun en derin yeri, ayakların memba 
tarafında ve kabarma düzlemi içinde meydana gelir. 

Akım Doğrultusunun Ayak Ekseni Doğrultusun· 

da Olması Halinde Oyulma Derinliği : 

LAURSEN [ 1] daimi sürüntü maddesi taşınımı 

olan bir ortamda dikdörtgen kesitli ayaklarda max. 
denge oyulma derinliği için Şekil : 6 daki eğriyi 

vermiştir. 

Şeklin tetkikinden de görüleceği gibi oyulma 
derinliği, ayak genişliği v-e su derinliğinin bir fonk
siyonudur. 

Akım hızı (U) nun. hareket başlangıcına te
kabül eden (Uk, l hızından büyük olması halinde. 
ayak genişliği (b) sabit ise, su derinliği arttıkça 

(Hbl oyulma derinliği de artar. Ayrıca diğer bü
yüklükler sabit kalmak şartı ile yatak malzemesi 
tane çapı ne olursa olsun oyulma derinliği sabit
tir. Bu iki hususun doğruluğunu iddia etmek güç
tür. 

6 

LAURSEN [2] temiz su halindeki oyulma için 
de Şekil : 7 deki eğriler ailesini vermiştir. 

Burada parametre olar·ak : 

' ( U2 ' ~=0 00254 ) 
'tc ' d 2/ 3 h 1/3 

(1) 

ı; '0 = kum tanesine gelen sürükleme gerilmesi 
(·kg f m2) 

ı: c= Hareket başaingıcı na tekabül eden kritik 
sürükleme gerilmesi (kg/m2) 

d= sürüntü malzemesi ortalama tane çapı (m) 

U =yaklaşım akımı ortalama hızı (m/sn) 

h=yaklaşım akımı derinliği (m) 

vardır. ı; ' o 

'tc 
= 1 halinde oyulma derinliği maksimum 

olmaktadır . Bu grafik üzerinde sürüntü maddesi 
taşınımı halindeki oyulma derinliğini 1 eğrisine 

paralel ve ondan biraz daha küçük olarak vermiş
tir. 

(2) 

ı;0 =taban sürükleme gerilmesi 

ı;0" =taban şekille~lne isabet eden sürükleme 

' 
gerilmesi olduğu bilindiğine göre ..!f... = 1 olması 

halinde ~ > 1 olacağı aşikardır. 
..c 
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2 3 4 56 789101 2 3 4 56 7891cf 

h 
b 

( Leursen , 1963 e göre) 

Şe·kil : 7 - Köprü ayağında temiz su oyulması 

O halde LAURSEN 'e göre maksimum oyulma 
d erinliği hareket başlangıcından biraz daha sonra-

ki akım halinde meydana gelmektedir. Ve 'to' = 1 
'tc 

do ğı u su üzerinden değerlendirilmelidir. 

LARRAS [3] daimi sürüntü maddesi taşınımı 
olan bir ortamda inceleme yapmıştır. Oyulma de-

rinliğinin, başlangıçta akım hızına bağlı olarak art

trğı nı, hızın belirli bir değerinde oyulmanın maksi

mumdan geçtiğini ·ifade etmektedir. Hızın bu de

ğe ri taban malzemesi tane çapına bağlı olarak de-

ğişmektedir. Maksimum oyulma d erin liğinin , su 
derinliği ve taban malzemesi tane çapından ba
ğımsız, sadece ayak çapın fonksiyonu olduğunu 
ifade ederek maksimum denge oyulma derinliği 

için : 

(3) 

ifadesini vermiştir. Burada (Hdmax ve b) (m) cin

sindendir. 

Formül boyutsuz olmadığı için ekstrapole edil

diği zaman sonuçlar ihtiyatla karşılanmalıdır. 

7 
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j,l ( Mozo ve Sonct'lez i 964 e göre) 
i.6 

1.5 

1.4 
r---.. ı 

........... ı 

t-....... -ı-
2 -r--r-- ~b =0.04 -1 

r-- ......... r-r--1 -L ı -•po... 1 0.06 -r-r- ı r--i-

1.3 

1.2 
1 0.08 -r--

1--. ı 0.10 
1 .1 

-r-- ı 
ı-- 0.15 

LO 

0.9 
-r--- 0.20 

0.8 

- 0.25 
..... -

Şekil : 8 - K2 Katsayısının akıma gôre değişimi 

MAZA ALVAREZ [ 4] oyulma derinliği için : 

30 d 

b 
(4) 

formülünü vermiştir. Burada : 

d= Kum karakteristik tane çapı (cm) olarak 
diğer büyüklükler ise (m) ve (sn) cinsindendir. 

K1=Bu katsay ı, daire kesitli ayaklar için 10,0 
al ınacak 

h U2 
K2= -ve - ye bağ lı bir katsayı olup Şe-

b gb 
kil : 8 den alınacaktır. 

h U2 
Bu formül ancak - > 1,5 ve - b <0.28 hali 

b g 
için geçerlidir. Eşitliği n sağ tarafının sıfırdan bü
yük olması halinde sonuç verdiğinden ancak çok 
özel hallerde tatbik ed ilebilmektedir. 

BREUSERS [5] daimi sürüntü maddesi taşını

mı olan bir ortamda dairesel kesitli silindl nik ayak-

8 

larda maksimum oyulma derinliği Için : 

Hdmax= 1.4 b (5) 

formülünü vermiştir . Boyutsuz bir formüldür, an

cak büyük ayak çaplarında çok büyük oyulma de

rinliği vermektedir. 

CARSTENS [6). daimi sürüntü maddesi taşını

mı olan bir ortamda oyulma derinliklerini incelemiş 

ve 

~ 
b ( 

N2s_ N2,1 ) 5/6 
=0,546 N2 -N2 

s sc 

denklemini vermiştir. Burada 

u 
Ns=Sediment sayısı= 

va gd 

(6) 

N5c= Daimi kum hareketinin başladığı ana te-

kabül eden kritik sediment sayısı= 
va gd 



N51 = Yerel oyu l manın başladığı ana tekabül 
N 

eden sediment sayısı = _2f 
2 

Bel·irli bir t aban malzemesi •ıçın N5, sabit kabul 
edil ebilir . Dolayısı ile N51 de sabittir. Hareket baş

l angıcına tE>kabül eden anda bu fomıül oyulma 
derinliği için co değerin i vermekte, daha büyük 
sediment sayılarında oyulma derinliği sür'atle düş

mekte ve artan N5 değerlerinde oyulma derinliği 

gittikçe yavaş layan biçimde düşmeye devam et
me-ktedir. Bu bakımdan kullanılması mümkün gö
rülmektedir. ' 

SHEN [7] , dairesel kesitll silindirik ayaklarda 
temiz su halinde oyulma derinliği için 

Hd= 2,23 X 10·4 R o.619 
• 

formülünü vermiştir . Burada 

R.=Ayak Reynold's sayısı = 
U b 

Hd= (m) cinsinden oyulma derinl•iği 

(7) 

Bu formülün en büyük sakıncası boyutsuz ol
mayı ş ı ve dolayısı ile ekstrapoJe edilmeyişidir. 

Ayrıca yazar, makalesinde bir l·imit vermemekle be
raber, fonmül, temiz su hali için geçerli olduğuna 

göre U _:::::; Ukr Için kullanılmaldır . Diğer değerler 

sabit kalmak şartı ile akım hızı büyüdükçe oyulma 
değeri de büyüdüğü cihetle u= u kr değeri için 
maksimum oyulma derinliği -elde edilmektedir. 

HANCU [8] dai~esel •kesitli siJ,indirik ayaklar
da temiz su halindeki oyulma için : 

~=2 .42 (2~ _1) (U2~')1 /3 
b Ukr g •D 

(8) 

formü lünü vermiştir . Burada 

(9) 

d90 > 0,7 mm için a= 1,0 

a= 1,2- 1,4 alınmalıdır . 

Sürekli sürüntü maddesi taşınımı halinde ise 

- =2.42 --H d ( U2
k, )1 /3 

b gb 
(10) 

formü lünü vermiştir. Yazar, bu formülün 
U2kr 
gb 

> 0,05 değerleri için tabiat şartlarında iliiv·e de-

~ 
b 

neyiere •ihtiyaç olduğunu , yaklaşık olarak 

= 0,80- 0,90 alınablleceğini ifade -etmektedir. 
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COLEMAN (9] sürekli sürüntü maddesi taşını

mı olan ortamda , dairesel kesitli silindirik ayakla
rın oyulma derinliği için : 

H = 1,49 b9/ IO (~)1 / 10 
d 2g 

(11) 

formülünü vermiştir. 

NJCOLLET [10], dairesel l<es.itli silindirik ayak
larla yaptığı deneyler sonucu maksimum denge 
oyulma derinliği (Hdmaxl ın sürekli taşınım başlan
gıcına tekabül eden akım şartlarında meydana gel
diğini · tespit ettiklerini ifade ederek Şekil : 9 ve 
1 O daki eğriler ailesini vermişlerdir. 

Verilen sürüntü maddesi tane çapı (d) ve köp
rü ayağı genişliği (b) için, hidrolik şartlar ne olur-
9a olsun meydana gelmesi muhtemel max. oyulma 
derinliğ i Şekil : 9 ve 10 daki grafikler yardımı lle 
h esapl anmaktadır. 

LECLERC [ 11] , verilen bir ayak çapı •için , ya
takta ki sürüntü maddesi hareket başlangıcına te
kabül eden sürükleme gerilmesinden biraz büyük 
,. gerilmelerinde oyulmanın maksimuma ulaştı

ğ ı n ı tespit etmiş ve yarı logarltmik koordinat sis-
H d 

teminde b , R. noktalarının Şekil : 11 de görül-

dü ğ ü gibi taban malzemesi tane çapına göre bir 
birine paralel doğrul a r üzerinde oldu~unu ·lfıtd9 

etmektedir. 

Maksimum oyulma der.inllğinl ·elde etmek için 
U kr e t ekabül eden R. değerine eşit oyulma de
rinliğini bulmak gerekir. Bu grafiğ·in U, _:::::;U, kr için 
geçerli olduğunu unutmamak lazımdır . 

DiETZ [ 12]. denge oyulma derinliği' için aşağı 
daki formülü vermiştir. 

(12) 

Burada 

A (13) 

(14) 

1 (d90 18.7 ) ---== 1,74-2 log - + ---= 
VA 2 h R. YA 

(15) 

, = Ayak formunu karakterize eden boyutsuz bir 

faktör. Dairesel kesitli ayaklarda e = 1.00 alına

caktır . 

9 
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Şekil : 9 - Ayak çapının fonksiyorıu olarak rolatif maksimum oyulma derinliği 
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H d max. 2.4 
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r-- ı lt 

......... • -.......... r- 1 i ı --- ,. --~ 1 - r-- ! Üniform • CHABERT 1956 --· -
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grcnülometreli A NICOLLELRAMETTE 1968-70 

~ 
0.7 

!! 
1 0.6 s z. 0.5 

~ 

kum • BANLEVE 1970 

ı- .l!:ıooo i Yaygın gronu- X BANLEVE 1970 d ı -- ı lometreli kum 1 
iiıı 

0.4 TT ı ll l ı 
Z.5 3 4 5 6 7 89 -~ 2 3 4 5 6 7 89 2 ] 4 5 6 7 89 2 3 4 5 6 7 8 9 1o4 ıo5 ~ 
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Şekil: 10 - Reynolds sayısının fonksiyonu olarak rolatif maksimum oyulma derinliği 
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2.0 
! lt 

H d 1.6 

b 1.6 

1.4 
<U ... 

:o 1.2 O' 

Q) 

~ 1.0 ,._ 
(J) 

0 .6 
u .... 
~ 0 .6 
u 
Q) 
_J 0 .4 
n.. 
. ..., 0 .2 

o. 

l/ 
N 1 t. + ~: 

~· OJ. o!(; ert- tjo 
l + o ,., 

t:~ { otı-A Fj o·/:;. o ,, .... A. & o& ~" o 
~ +ı A+ ,?' /;'it/D Ir) 

'b o_j IYi 0,1 
ı o /, ,, :1: 

of/ 'b., 

~! 
~ ol 

1 

'b 
lt +i+ /.. 

' l': 1 ı ~D 
" ,ı. 

~i U> 1 
~ i/'li i' 

+ CD A ~ o if" 
!Ç/ o j 

!'1~{ lll ,._ 
.~ cı~ o 

1 2 '3 4 5 6 7 8 910 2 3 4 5 6 7 6 9100 

Şekil : 11 - Rolatif oyulma derinliği· tane Reynolds sayısı bağıntısı 

C= Rölati f su derinliğ i l +)ye bağlı olarak değ i
h 

şen boyutsuz bir katsayı. C katsayısının b ye 

bağlı ol arak değişimi Tablo: 1 de verilmiştir. 

A. = Sürtünme faktörü 

b= Herhangi bir fo~ma sahip ayağın akış doğrul 

tusuna dik yöndeki genişliği 

Tablo : 1 -C Katsayısının Değişimini Gösterir Tablo 

h (m) h/ b c 

O.Q70 
' 

0.78 0.48 
0.100 1.11 0.58 
0.125 1.39 0.64 
0.150 1.67 0.69 
0.175 1.95 0.72 
0.200 2.22 0.73 
0.250 2.78 0.75 
0.250 < 2.78 < 0.75 

BONASOUNDAS [13], Hem sürüntü maddesi 
ta şı nımı olan hem de olmayan ortamdaki da iresel 
kesitli si li ndiri k ayaklar için ayrı formüller vermiş 
olup bunlar Tablo : 2 de topluca görülmektedir. 

ı ABLO · ~ ( Bonasoundos 197 3 e gore ) 

( H ) b 1 ]" -=o [--06(1--A) · f h 1 h . 2 'T • 

f • Şekil l2 den alınocak 

Lineer Expanansiyel 

Lineer Expanansiyel 

TABLO: 2 

11 
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ukr 

u 
oranına bağlı olarak zaman faktörü f. ın deği-

şimi Şek.i l : 12 de v·erilmiştir. 

u = 1,2846(- d )7/ ı( Tablo : 2 nin ·en üstünd~ 
U F, h 

olarak verilmiştir. 

Bu, araştırıcının bir işlem hatası sonucu bulun
muştur, asılnda 

ukr - 1 ,2846 ( d )3/ ıo ---- -
U F, h 

olması gerekir. Esas 

kriterlerden biri olduğundan üstteki bu değişikliğin 

sonucu ne şekilde ·etkileyeceğini bulmak için da
taları yeniden değerlendirmek gerekir. Onun için 
bu husus açıklığa kavuşturulmadan, kullanılmaması 

tavsiye olunur. 

2 

.1 

2. 

2 

2.0 

1.9 

1.8 

1.7 

LG 
15 

1.4 

1.3 

1.2 

11 
1.0 

0.9 

08 

H d 
f*= H2 

( Bonasoundas 

1/ 
j 

ıf 

1 
1/ 

l/ 

1973 e göre) 

Uc 
u 

ı-

w ~ m m q ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m o o o o o - - - ~ ~ 

Şekil: 12 

Ayak Formunun Oyulmaya Etkisi : 

Ayağın akıma dik ucunun geometrik formu 
oyulma derinliğini etkilemektedir. Ayak, akım doğ

rultusuna paralel olarak yerleştirilmiş else ve feye
zan anında da böyle kalacağı kesin olarak bilini
yorsa ancak o zaman form faktörünü gözönüne 
almak gerekir. 

LAURSEN [1] e göre Şekil : 6 dan elde edilen 

oyulma derinliğ.ini Tablo : 3 deki ayak formuna bağlı 

olarak elde edilecek birden rküçük K5 ıkatsayısı ile 

ı 
çarpmak gerekir. Buradab oranı narinlik sayısıdır. 

LAURSEN, •kare kesitler dahil narinlik sayısı 

ne olursa olsun bütün dikdörtgen kesitler için 

K, = 1,00 vermiştir. Dairesel e11>kesit ve oblonik ke

sit iç·in de bu kesitin narinlik sayısı ne olursa ol

sun K
5
= 0,90 değerini verdiğine dikkat etmek ge

rekir. 

LARRAS [3] ın daha önce dairesel kesitler için 

verdiği bağıntıyı farklı ayak formları için kullan· 

mak üzere 

(16) 

şeklinde ifade etmek gerekir. Kanaatimieza LARRAS 

kendisi K, form ketsayısı tesbit için özel bir ça

lı:;>ma yapmamış, kendisinden önceki araştırmacı

ların verdiği form katsayılarını ·inceleyerek kendin

ce makul olanı seçmiştir. Bu değerler Tablo : 5 de 

0° ye tekabül eden kolondan alınmalıdır. Bu tab

loda belirtilen ayak formlarının ıisim ve şekilleri 

Tablo : 4 de toplu halde görülmektedir. 

TABLO: 3 - AYAK FORMUNA BAGLI ŞEKiL FAKTÖRÜ 

12 

(Sadece akımda paralel ayak halinde kullanılır) (Laursen ve Toch 1956'ya göre) 

Ayak formu 

Dikdörtgen 

Yarım daire 

1Jips 

Mercimek ~ekli 

Burun formu • f 

Uzunluk 
genişlik oronı 

#---{!:: 
·--{2:1 

• 3:1 

K s 
1.00 

0.90 

0.80 

0.75 

0.80 .... 
0.70 
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TABLO: 4 - AYAK FORMLARI 

Ayak isimleri Ayak şekilleri Ayak isimleri Ayak şekilleri 

1 EP $ Merceksel E => Çift 
dairesel 

Üçgen ~-
E! !1-Obiani k 

' 

Jukowski ~ 
Traşlı t ) 

! E ~ 
dikdörtgen 

El iplik 

Ogiva l E : :> Di k dörtgen 
, _ 

TABLO: 5 

Ayak Ekseninin, Akım Doğrultusu ile Yaptığı a Açısına bağlı O!arak K Değerleri 

L K Katsayısı 
-

Ayak formu D 

oranı o• 10° 15° ı o• 30° 45° 

Dairesel - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Mercek 2 0 ,91 - - - 1,13 -
Mercek 3 0,76 0,98 1,02 1,24 - -
Mercek 4 0,76 - 1,12 - 1,50 2,02 
Jukowskl 4 0,86 - 1,09 - 1,40 1,97 
Jukowski 4,5 - - - - 1,36 -
Eliptik 2 0,91 - - - 1,13 -
Eliptik 3 0,83 0,98 1,06 1,24 - -
Ogival 4 0,92 - 1,18 - 1,51 -
Obloııik 2 1,0 - - - 1,17 -

~ 3 1,0 1,02 1,13 1,24 - -
• 4 1,0 - 1,15 - 1,52 -.. 4,5 - - - - 1,6 -

Dikdörtgen 2 1 '11 - 1,38 - 1,56 1,65 
» 4 1 ' 11 - 1,72 - 2,17 2,43 
.. 4 1,11 - 1,99 - 2,94 3,28 
.. 4,5 - - - - 2,09 -.. 6 1 '11 - 2,00 - 2,69 3,05 . 8 1 '11 - 2,23 - 3,03 3,64 
.. 10 1 ' 11 - 2,48 - 3,43 4,16 
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MAZA ALVAREZ [4]'in (4) formülündeki Kı 

katsayısını oblonik ayaklar için bütün narinlik sa

yılarında Kı =8,5 olarak vermiştir. 

DIETZ [12]'in oyulma derinliği ·için verdiği (12) 

sayılı formüJde e, ayak fo rmunu karakterize eden 

boyutsuz bir katsayıd ır ve dairesel kesitlerden 

farkl ı ayak formları için e katsayısı Şekil : 13 de 

veri lmiştir. 

Akım Doğrultusunun Ayal< Ekseni ile a Açısı 

Yapması Hali: 

Akımın ayakla il k temas ettiği kısım daki ayak 

formunun oyulmaya etkisi vardır. Akım doğrultusu, 

ayak ekseni ile belirli bir açı yaptığı takdirde akı

ma dik doğrultudaki ayak formu da değişmektedir. 

Bu bakımdan akım doğrultusu ile ayak ekseni ara

sında hiç bir açı bulunması halinde ayak formunun 

oyulmayı azaltıcı etkisini nazarı itibare almamak 

gerekir. 

L.L\URSEN [1] ak ımın a verevHk açısına ve aya

i 
ğ ın- narinlik sayısına bağlı olarak Şekil : 14 de 

a 
Ka değerini vermiştir. 

K 
O( 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

~~/ o<.. 
f- rıo 'y/v/ 

/~~ 

~ ~ v / 

/ 

~ ~ V ~ 
~ 

~:gr;::v--

/ 
V 

V V 
/ / 

V / V V / 
V ,. V 
V 
~ 
~ 

~ -~ ~ 

-
AYAK b=0.09m. b/l ti/ lı e 

bt 0 
m 

1:1 i :1 1.00 
Qj b .İ"~ 1:3 1: 1 0.90 "' ~ 

btezz=-o 1:5 1:1 0.86 o 
'-
'6 1:2 1:2 0.83 
:§ 

bt eyzz) "iii 
1:3 0.80 

~ 1:3 
§. 

4:5 1:5 0.61 GJ ,. 
1:1 1:0 1.22 

o 
E bj:: ~ 1: 3 1:0 1.08 N 

'-a. 
1:0 0.99 1:5 

~ ~j:b 0.76 ;;;. 1:3 1: 2 
o 

<@ :}:b .c 
c 1:3 1:4 0.65 
"' ~:pı C7> 
O · 

1:5 1: 9 0.41 : ::) 

Akım çizgileri yopıs 
l(bohk karnı seklinde) 1:3.5 1:2 0.80 

Şekil : 13 - Ayak formuna göre e nin değişimini 

gösterir tablo (J. W. Dietz 1972'ye göre) 

........... r--,, ~ V 
\. ~ ---

L--" 

/ V 
~ --V 

/ ....--~ 
/ ........... V \~ .--V 

/ 
,., --~ ~ --,.......- Y--........... .--V --,..--

~ -- 1-------- f> -.-- --
f..----~ ---- 4 

2 

Şekil: 14 - Akımla aym yönde olmayan ayaklar için Ka katsayısı 
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o( 00 100 20° 30° 40° 

K, 8.5 8.7 9.0 10.3 11.3 
-

TABLO: 6 

Bu grafikten elde edilen edilen Ka değeri iıe 

Şekil : 6 dan elde edilecek oyulma derinliği çarpıl

mak sureti ile verev akım halindeki oyulma de
rinliği bulunur. 

LARRAS [3], ayağın eksen doğrultusu akımın 

genel doğrultusu ile bir a açısı yaptığı takdirde 
oyulma derinliği (16) formülü yardımı iıe hesap
lamıbilir. Ancak bu takdirde K değeri, a hucum açı

sına bağlı olarak Tablo : 5 in ilgili kolonundan alın

malıdır. Tablo da (-) olan haneler sıfır anlamı

na değil o hal için deney yapılmadığını ifade et
mektedir. 

MAZA ALVAREZ [4] oblonik ayaklar için akım 
yönü ile ayak ekseni arasındaki a ,açısına bağlı 

olarak (4) No. lu formüldeki K1 ·katsayısının deği
şimini aşağıda Tablo :6 da vermiştir. 

DIETZ [12], (12) No.lu formülde (b) ayak 
genişliği olarak verev akım halinde ayağın akıma 

dik istikametteki genişıiğinin alınması gerektiğini 
ifade etmiştir. 

.. 
• 1 

' 

.. .• • 1 

' 1 

1 

u '"""' 

m 

v V 

f-----

V 
/ V v 
/' 

---
v 

v" 
V 

----V ..- u • 

ı 
Koncal v-ni,lıOI • 4m .... ,,.r,~~· 

& • l' ttfCf' s " s • " • • ıo o tm"lsı l 

Şekil: 15 

Oyulma Formüllerirı in Mukayesesi : 

Formüll erin kullan ı labilirl i ğ i ni ve birbirlerine 
mızaran nekadar farklı sonuçlar verd iklerini daha 
iyi görebilmek için hidrolik şartları Şek~l : 15 de 
verilen 4 m. genişliğindeki bir kanalda d50 =0,7 mm, 
d90 = 1,00 mm olan taban malzemesinde denge ha
lindeki maksimum oyulma derinlikleri hesaplana
rak Şekil : 16 da topluca verilmiştir. 

Bu eğrilerd en 1 cm, 10 cm, 1 m. için elde edi
len en büyük ve en küçük oyulma derinlikleri aşa

ğıda Tablo halinde verilmiştir. 

Oyulma Derinliği 
Ayak Oran 

genişliği 
En küçük En büyük 

0/o 

1 cm 1,4 cm 4,8cm 343 

10cm 14,0 cm 24,0 cm 171 

1 cm 56,0 cm 230,0 om 410 

.~ 
HıS 1111u l m l ' . 

• 
' . 
• / . I.V 1----

' 
/ i/ _.._:;ı.--

2 
//'l'-; !::?--; 

V: 
l)t/ 

w;' 
~;.v . . 

' 
,/ '?' IllitUSE . / V -- lAIUt .t.S 

V/ / '"'" 
- ·· - NICOU .. U 

1 / · -U:CLEM: ! 

,/ 
/ 

-· bl m 

cl' t ' . • • 1 •• Kr . . . . . ' . 
Şekil: 16 

15 
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Görüldüğü gibi 1 m. için en büyük oyulma de
rinliği en küçük değerin 4 katından fazladır. Daha 
büyük ayak genişilklerinde far·kın daha da artacağı 

aşikardır . 

Bilindiği üzere bir kısım araştırmacılar limit 
oyulma derinliği vermemişlerdir . Verilen bağıntı 

larda, su derinliğ-i veya hız arttıkça oyulma derin
liğide artmaktadır . Bir mukayese yapabilmek iç in 
Şekil: 15 teki akım şartlarında 0,300 m3/sn lik de
bldeki denge oyulma derinlikleri hesaplanarak top
ıııca Şekil : 17 de çizilmiştir. 

·• 

" ' 1 

<S' 

"' 

/ 

// 

/ 

t 

/ / 
/ / 

/ 
/ 

' . 

/ 

/ _/' 

/ vd / 

~/ 
. // 

LM.fiSEJI 

HA NCU 

COlUINt 

- ··- OIETZ 

b l ml 

) 1 f. td' • ' . ' 1 7 ... 
Şekil: 17 

Bu eğriler 2 cm, 10 cm, ve 1 m. için elde edi
len en büyük ve en küçük oyulma derinlikleri aşa

ğ.da Tablo hal·inde verilmiştir. 

Oyulma DerinllOt 
Ayak Oran 

genişliği 0/o 
En küçük En büyük 

2cm 1,7cm 6,0 cm 350 

10cm 8,4 cm 14,0 cm 170 

1cm 45,0 cm 140,0 cm 310 

Görüldüğü giib en iyi dağılım 4 cm ·ile 15 cm. 
genişliğindeki ayaklar arasındadır ve burda bile 
fark % 200 mertebesindedir. Bu bölgede farkın da
ha az oluşu, araştırmacıların genellikle bu ebadlar 

arasındaki ayaktarla deney yapmış olmalarından 

ileri gelmektedir. 

16 

Form Faktörlerinin Mukayesesi : 

Bir kısım bağıntılar dairesel kesitti silindirik 
ayaklar, bir 1kısmı da dikdörtgen ayaklar için 
verilmiştir . Mukayese edilebilmesi Için dairesel 
kesitti ayaklarda form faktörü 1,00 olacak şekilde 

dönüştürme yapılarak muhtelif araştırıcılar tarafın

dan veril en form faktörleri na~inlik sayılarıda göz
önüne alınmak suretiyle topluca Tablo : 7 de ve
rilmiştir. 

Tablonun tatkikinden de anlaşılacağı gibi form 
faktörü konusunda <la araştırmacılarda bir muta
bakcıt yoktur. Üçgen, elips ve mercek burunlu ayak

. .J' 
lar •için - değeri büyüdükçe katsayının küçülmesi 

b' 
gerektiği hususunda aşağı yukarı bir mutabakat 
vardır. Fakat daire, dikdörtgen burunlu ayak-

larda + n cı ~inlik sayısının form faktörüne etkisi 

konusunda araştırıcılar arasında mutabakat yoktur. 
Bir kısmı, narinlik sayısı arttıkça form faktörünün 

azaldığını bir kısmı ise değişmiyerek sabit ·kaldı

ğını iddia etmektedir. Ayrıca belirli bir ayak formu 
ve narinlik sayısı için teklif edilen form faktörle~i 

de birbirinden oldukça farklıdır . Mesela <likdörtgen 
cıyaklar 1ç·in teklif edilen en küçük katsayı 1,11 en 
büyüğü 1,40 dır. Buna rağmen fark, oyulma derin
liklerine nazaran daha makuldür. 

Akm Doğrultusunun Oyulmaya Etkisinin 
Mukayesesi : 

LAURSEN , ayağın narinlik saysının form fak

törünü değiştirmediğini kabul etmiş ve a açısına ve 
ı 
- oranının değişimine bağlı olarak Ka katsayısını 
a 

b - ı 
Şekil : 14 de vermiştir. a=- oldugundan- =2 

2 a 
olan bir dikdörtgen , kare kesitti demektir. Kare ke
sitte ise a= 0° de akım .karenin bir yüzüne dik ise, 

a =90° de diğer yüzüne dik olarak gelecek demek

tir. O halde Ka nın her •iki haldede 1,00 olması 

ı 
gerekir. Halbuki Şekil: 16 dan - =2 için a=90° 

a 
de Ka = 1,65 elde olunur, bundan dolayı hata! ıdır . 

ı 
- = 1 O olan bir di•kdörtgen ele alalım. Bu dikdört
a 

gen in bir kenarı b1 ise diğer kenarı 1 =5 b1 uzun
h 

luğundadır.- = 6 ya tekabül eden akım şartında 
b ı 

H 
a= 0 ° için oyulma derinliği Şe~il: 6 dan .....!!! =2,58 

bı 
buradan Hd ı = 2,58 b1 bulunur. Aynı akım şartların· 
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Tablo : 7 - Ayak formuna bağlı katsayılar 

:ı FORM KATSAYISI E 
{i AYAK FORMU 
c: t /b t4/bi LAURSEN CHABERT Tl SON ESCANDE LARRAS DIETZ MAZA TAVSi YE 
:ı ALVAREZ EDiLEN 
:ı 

Oranı Oranı [ı] ,. ,. ,. [3] [ t2] [4] DEGERLEF m 

no 1 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100 1.00 
t-l-1-

2 1 100 - - - 1.00 - 0.85 1.00 
LU Lı 

3 t " - - - 1.00 0 90 " ~o+ bı " ır 4 1 1.00 " " ·- " 
<( -ı--L--ı 4 .5 1 

" 
100 - " " 

c 8.64 1 1.00 - - - - - - " 
ı• 
~ 

~C> 5 1 - - - - - 0 86 - 0.86 

+---Y 
2 - - - - - - 080 - 0 .90 

·-
"" 4 1 - 0.86 - - 086 - - 0 .86 
"' <=) ~ 4.1 t - - 0.76 - - - - 0.80 o 
"" ::ı 4.5 t - - 0.76 0.76 - - - 0.76 ..., 

ı ı 

tbı~:lli 5 9 - - - - - 0.4 1 - 0.41 
z t---1---+ 
LU 

<!> t' 3 2 - - - - - 0 .76 - 0.76 t 't-"-' U · b <::ıtb : ::ı 
0.65 

..ı.---L-.t- 3 4 - - - - - 0 .65 -

t' 2 2 0.89 - - - 0 .9 1 0.83 - 0 .90 ........... 
"' Wc:::>lb 0.. 3 3 0.83 - - - 083 0.80 - 0 .83 ·:::; 

...._ı._.. LU 5 5 - - - - - 0 .61 - Q,6i 

2 2 089 - - - 091 - - 0 .90 

"" ~ LU 3 3 087 - - - 0 .76 - - 0. 85 u tb<=:>tb' ır 
4 4 - 0 .73 0 .70 0 .67 076 - - 0.75 LU }-Lı :ı: 
7 7 - - 044 - - - - 0.44 

....) t' 
<( tbÔ1b' 4 1 - 092 0.86 - 0.92 - - 0.90 > 
~ 
o ..ı...-LJ 

~ . ~ t' 

tıı d*b' 4 1 - - 1.01 - - - 1.00 < 'O 

~= ·~ ~ 
025 o 1.11 - - - - - - 1. 20 

i o " - - - - - - ,. 

z 2 o " - - - 1. 11 - - " 
LU 3 o " -
<!> 

- - - 1.08 - " 
.... 4 o " - 1.40 - til - - " 
ır 

~ c:=J '0 44 o - 1.40 - - - " c " 
.ı.-1--+ 4.5 o " - 1.4 0 1.25 - - - " 

"" 
i 

·- 5 o - - - 0.9 9 - " c " -
5.3 o - 14 0 - 1.1 i - - " 

" 
6 o " - - - 1.11 - -- .. 

B o " - - - 1.11 - - " 

9.3 o " - 1.40 - - - - " 
J 10 " - - - 4.11 " 

* LAR RAS [3~ ten alınmıştır 
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da, akım dikdörtgenin uzun kenarına dik olarak 
h h 

gelir ise - = - =1,2 olacak demektir ve Şe-
ı 5 b ı 

kil : 6 dan Ht 2 =1,6 + Hd2 = 1,6X 5 bı=8 bı elde 

ı 
olunur. Diğer taraftan - = 10 ve a= 90° için Şe-

a 
kil: 14 den Ka = 5,1 bulunur. Hd2=2,58 Ka bı= 2 ,58 
X 5,1 bı= 13 ,1 6 bı elde olunur. Görüldüğü gibi 
a= 90° hali için iıki yoldan farklı sonuçlar elde 
edilmektedir. Diğer ·açı durumları bil·inmemekle 
beraber bu sonuca bakarak Şekil : 14 den elde 
edilecek değerlere itimat etmek güçtür. 

LARRAS, a açısına bağlı olarak K katsayısını 

Tablo : 5 de vermiştir. 45° den daha büyük açılar 

için herhangi bir değer yoktur. 45• den küçük açı

larda da her hal için sonuç verilmemiştir . Ayrıca 

mütemadi bir bağıntı venilmemiştir ve ver·ilen de
ğerlerin enterpoJe edilip .edilemiyeceği belirtilme-

l 
miştir. Bu bakımdan tablodaki açı ve b oranları 

haricindeki haller için bir K katsayısı elde edilip 
edilemlyeceği şüphelidir. 

MAZA ALVAREZ bir tek ayak formu için a açı

sına bağlı olarak Kı değerlerini vermiş ve bu de· 
ı 

ğerleri n hangi - oranı iQin geçerli olduğunu be
b 

ı 
lirtmemiştir. Açılı durumda b oranı çok önemli-

l 
dir. b oraGı na göre değişim verilmediği cihetle 

hesap yapmak miimkün değildir . 

ı 1' 
DIETZ, - narinlik sayısı ile - oranının oyul-

a b' 
ma derinliğine eH isi olduğunu Hade ederek e fak
törünü teklif ettiği formüle intikal ettirmiştir. Akı

mın, ayağa 0° den farklı bir açı ile gelmesi halinde 
ı 
- oranının nasıl hesap edileceğinin de tarif edil
a 
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mesi ve tablodakinden far.klı narinlik sayıları için 
Şekil : 13 de verilen e değerlenin ekstrapoJe ve 
enterpoJe imkanlarını belirtilmesi gerekirdi. Bu ya
pılmadığından kullanılma imkanları sınırlıdır. 

SONUÇ: 

Ayaklar civarındaki oyulmada maksimum de
rinlik, ayağın akım ile temas eden yüzünde meyda
na gelmektedir. 

Bu makalede 12 ayrı araştırmacı tarafından 

oyulma derinliği ile ilgili olarak verilen bağıntılar 

incelenmiştir. Bunlardan bir kısmı küçük ayak çap· 
larında çok küçük, bir kısmı da büyük ayak çapla
rında çok büyük oyulma derinliği vermektedir. Ka
n rıatinıizce temiz su halindeki maksimum oyulma 
derinliği için SHEN ve NICOLLET'in bağıntıları da
ha makul değerler vermektedir. Fakat NICOLLET'in 
Şekil : 9 ve 1 O da verilen eğrileri ekstrapoJe edil
memelidir. Sürüntü maddesi taşınımı halindeki oyul
ma derinlikleri için üniform akıma yakın su derin
likieninde •kullanılmak şartı ile bütün sakıncalarına 

rağmen LAURSEN [2] bağıntısı daha makul değer

ler vermektedir. 

Form faktörü , ancak akım doğrultusunun ayak 
eksenine dik olması halinde göz önüne alınmalı

dır. Aksi halde ayak formu dikdörtgen imiş gibi 
kabul edilerek oyulma derinliği hesaplanmalıdır. 

Kanaatimizce ayak burun formu Jukowski, üçgen, 
eli ps ve mercek olması halinde ayağın narinlik sa
yısının form katsayısına etkisi vardır. Diğer burun 
formları için narinlik sayısı ne olursa olsun for.m 
katsayısı sabit kabul edilmelidir. 

Akım doğrultusu ayak ekseni ile bir açı mey
dana getiriyorsa ayak şekli ne olursa olsun dik
dörtgen kesit imiş gibi kabul edilerek ve akıma 

dik istikametteki ayak genişliği alınarak oyulma 
derinliği hesap edilmelidir. 
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SiMGELER 

u Yaklaşım akımının ortalama hızı 

h Yaklaşım akımı su derinliği 

b Köprü ayağı genişliği 

Oyulma çukurunun yataya teşkil ettiği 

açı 

H = Oyulma çukuru derinliği 

't = Akımın birim sürükleme gerilmesi 

'tc = Hareket başlangıcına tekabül eden kri
tik sürükleme gerilmesi 

d = Taban maJz.emesi tane çapı 

Hd = Denge halindeki oyulma derinliği 

Denge halindeki maksimum oyulma da
derinliği 

Ukr = Hareket başlangıcına tekabül eden kri
tik akım hızı 

1 = Ayak t.tzunluğu 

ıl = P,- P = Rölatif t ane yoğunluğu 
p 

g = Verçekimi •ivmesi 

P = Kinemetri.k Vi skozite 

d50 = Taban malzemesinin % 50 sinden bü
yük çap 

d90 = Taban malzemesinin % 90 ından büyük 
çap 
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BUHAR KÜRÜ iLE BETON YAPIMI 

Yazan: 

Sevim KOCAÇlTAK * 

ÖZET 

Buhar kürü ile beton yapımı esnasında çeşitli problemler ortaya çıkmakta, 
bunların nedenlerinin bulunmasında güçlük çekilmektedir. Bu problemterin neden 
ileri geldiğini anlayabilmek için beton küre tabi tutulduğu zaman çimento içinde 
meydana gelen fiziko- kimyasal olayları iyi bilmek gerekir. Bu amaçla labora
tuvarda çeşitli su/çimento oranlarında ve çeşitli çimento tipleriyle (traslı, uçu
cu külü, normal portland, tip ll) harçlar yapılmış, küre tabi tutulmadan geçen 
bekleme süresi, buhar sıcaklığı, süresi ve nemi değiştirilerek, dayanımlardaki 

değişiklikler gözlenmiştir. Sonuç olarak küre tabi tutulacak bir betonda kulla
nılacak çimentoların C3A ve C3S inin çok önemli olduğu, su/çimento oranı dü
şük tutulması gerektiği, en iyi kür sıcaklığının 50° - 60°C olduğu, pazolanlı çi

mentolarla buhar kürü ile aktivitelerinin arttığı saptanmıştır. 

1 -- G ı R ı Ş : 

Beton yapımında sıcak Mr uygulaması esas 
olarak üç sebepten yapılmaktadır. Birincis·i sıcak 

kür hidratasyon reaksiyonlarını artırmaktadır. Ikin
cisi, •küre tabi tutulmuş bir beton normal betonlar
dan üstün özellikler göstermektedir. Üçüncüsü, 
normal sıcaklıkta aıktifliği çok az olan puzzolanik 

maddelerin, yüksek sıcaklıklarda aktifliğini artıra

rak çimentonun kısmen veya tamamen yerine geç
mesini sağlamaktadır. 

Nitekim 175°C sıcaklıkta otoklavda 15 saat kü
re tabi tutulan bir beton, normal sıcaklıktaki 28 
günlük dayanımına erişmektedir. Bu tip betonların 

yapımı inşaatlarda prefabrike yapı elemanlarının 

•kullanılmasına yol açmıştır. (1) 

Setonlara buhar ıkürü esas olarak iki şekilde 

yapılmaktadır. 

• Dr. Kimya V. Müh., DSI Araştırma Dalresi Başkanlı O ı 
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Birincisi, alçak basınç buhar kürüdür. Bu tip 
kür atmosferik basınç altında 100°C a kadar sı

caklıklarda uygulanmaktadır. 

ikincisi, yüksek basınç buhar kürüdür ki bu 
metot doymuş buhar ihtiva .eden otoklavlarda ge
nel olarak 175°C a •kadar scaklıklarda uygulanmak
tadır. 

Alçak basınç buhar küründe, beton su buharı 

ile doymuş 70- 100°C lık bir ortamda küre tabi 
tutulur. Genel o.larak beton buhar geçirilen ısıtıl

mış odalara ıkonur. 

Sıcak suda veya betonarme demirlerinden al
ternatif eelktrik akımı geçirerek ısıtmak suretiyle 
kür metotları da mevcuttur. 

Kür süresi genel olarak 8 ila 12 saat arasında 
olmasına karşın, malzemenin fiziksel ve kimyasal 
özelli•klerine göre değişir. 

Literatürde opNmum ısıtma hızı ve bir başlan
gıç kürü periyodu gerekipgerekmediği konusunda 
uyuşmazlıklar vardır. Nurse'e (2) göre kür süre-



sinin normal priz reaksiyonları ·ile karışması ihtima
linden sakınmak için ya da sıcaklığında bir kaç 
saatlik bir başlangıç veya yavaş bir ısıtma hızı 

arzuya ı,ayandır; zira, böyle bir karışmanın, son 
dayanımı düşürmesi muhtemeldir. 

Bu konuda çalışmalar yapan bazı araştırıcılar 

başlangıçtaki ısıtma çok hızlı olmadığı takdirde 
100°C a kadar her sıcaklıkta memnuniyet verici 
sonuçlar alınabileceğini belirtmektdeirler. 

Normal basınç buhar kürü ile meydana getiri
len betonun dayanımı normal ·kürden sonra erişi

len 3 veya 28 günlük dayanım yüzdesi olarak Hade 
edilebilir. ilk bakışta bu yüzde oranı, kür zamanı 
X co kür sıcaklığı malzemenin cins·inin bir fonk
siyonu olarak görünmektedir. 

Çimento tipindeki değişikliğin dayanıma etkisi 
araştırılmış ve düşük sıcaklıkta yavaş sertleşme

y:, çim ntonun hidratasyon ısısının büyük kısmının 
ortaya çıktığı maksimum ısı geNşimi süresinin 
buhar •kürüne rastlamamasını ve C3A sı düşük 

çimentoların kullanılmasını önermişlerdir. 

Normal basınçta buhar .kürüne tabi tutulmuş 

beton kür periyodunu tamamladıktan sonra daya
nım kazanmaya devam eder. Son dayanım her ne 

·~adar biraz düşük olsa da, başlangıçtaki hızı aşırı 

olmamak şartıyla, normal kür yapılmış betonla 
karşılaştırma yapabiiecek düzeydedir. Boyutsal sta
bilite, normal kür yapılmış betondan farklı değildir. 

90°C sıcaklık altında kür yapılmış betonların sül
fatın korozif etkisine pek dayanıklı olmadığı ve 
fakat 100°C da yapılan kürün •iyi etkisi olduğu ve 
bu sülfat dayanıklığının yüksek basınçta buhar ile 
elde edilen betona nazaran .küçük olduğu ·ileri sü
rülmektedir. 

2 - KLiNKER BiLEŞENLERiNE VE ÇiMENTO 
HiDRATASVONUNA SICAKLIOIN ETKISI : 

Beton; çimento, kum, çakıl ve sudan meydana 
gelmiş bir suni taştır. Setonda en aktif rolü çimen
to oynar, çünki betonun dayanımını çakılların ya
pışmasını çimento sağl a r . Setonun özelilği çimen
tonun minerolojik yapısı ve kalitesine, su/çimento 
oranr.na ,katkı maddelerine ve betonun kompaktlığı
na bağlıdr. 

Betonun priz,ini alması sertleşmesi ·için kafi 
bir sıcaklığa, sabit bir neme ve zamana, acele priz 
ve dayanım •istenen özel hallerde diğer bazı ted
birlere ihtiyaç vardır. 

Buhar kürü -ile beton yapılırken beton ve harç 
içindeki sertleşme olayının fiziko- kimyasını derin
lemesine bilmek gerekir. 
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2.1 - Çimentonun Kimyasal- Minerolojik 
Yapısı : 

Çimentonun kimyasal yapısını bilmek genel 
olarak onun özell'iği hakkında fikir verebilir. Fakat 
çimentonun oksit yüzdelerini bilmekle priz hızını ta
yin etmek ve bunun için lüzumlu optimum sıcak

lık ve nemi tayin etmek mümkün değildir. 

Çimentonun priz ve sertleşme r·eaksiyonu su 
ve çimento reaksiyonunun bir neticesidir, yani hid-

. roliz (klinkerin suda dissosiasyonu) ve bir hidra
tasyon olayıdır. Çimentonun teknik karakteristikleri 
onun minerolojik yapsı •ile tayin edil·ir. Son sene
nelerde yapılan araştırmalar göstermiştirki çimen
tonun minerolojik yapısı, betonun biieşimine ve za
manla dayanım artışına doğrudan doğruya etki 
eden bir faktördür. 

Partiand çimentosu klinkeri şu bileşenlerden 
meydana gelmiştir: 

1 - Trikalsyum S·ilikat (C3S) 

2 - Dikalsyum s·ilikat (C2S) 

3 - T~ikalsyum alüminat (C3A) 

4 - Tetra <kalsyum alümi·noferrit. (C4AF) 

Klinkerin % 75 i tri ve dikalsyum silikatlardan 
ibarettir. Bu dört b-ileşenin dışında klinker camsal 
b.ir kütle de ihtiva eder. % 20 civarında bulunan 
trikaisyum alüminat ve tetra kalsyum alüminoferrit 
hidrolizlerinde yüksek ısı meydana getirdiklerinden 
soğutmaya ihtiyaç gösterirler. 

.Portland- cüruf karışımları, cürufun içinde mev
cut ve kalsyum silikatları, gelenit (2 CaO. Al20 3• 

Si02) ve diğer mineralleri ihtiva eder. Partiand pu
zolan karışımiarı içinde yüksek miktarda aktif silis 
(Tripoli) bulunmaktadır. Alüminli çimentolar içeri

.sinde ·ise mono •kalsiyum al üm inat (CaO.Aip3), 

penta kalsiyum tri alüminat (5 Ca0.3Aip3) , dikal
syum siiikat ve gelenit vardır. Alüminli çimentolar 
içinde genel ·olarak % 60 civarında mono kalsyum 
alüminat vardır. Pentakaisyum tri alüminatın art
ması aiüminli çimentoların prizlerinin hızlandırır. 

Ak&ine gelenit ·inert bir bileşim gibidir. Çimento
nun aktivitesini artırmak ve ilk günlerde prizini hız

landırmak ·için klinkeri mümkün olduğu kadar ince 
ezerek spesifik yüzeyini artırmak lazımdır. 

Sıcak küre tabi tutulacak beton imalinde kulla-
. ·nılaçak çimentonun şantiyeye gelmeden ewel kim
yasal- minerolojik yapısı ve ık<ıtkı maddelerini bil
mek lazı mdır. Bu suretle sertleşme hızı (zamanın 

fonksiyonu olarak) değ·iş ik ortamlarda hassasiyetle 
saptanabilir, çünki teorik hesaplar hassasiyetten 

· uzaktır. 
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2.2 - Absorpsiyon Suyu ve Serbest Kirecin 
Değişik Sıcaklıklarda Çimento Hidratas
yonu Esnasında Ayrılması : 

Betonların sertleşme hızı ve son dayanımı, kul
lanılım çimentonun hidratasyon miktarının ve hızı

nın bir fonksiyonudur. Yöntemler genel otarak bu 
hızın artırıtmasına ve kimyasat olarak bağlanan su
yun miktarının tayinine, hidrate olmuş CaO'in mik
tı;rına ve çı•kan ısıya göre saptanır. Klinkeri mey
dana getiren bileşenler·in hidratasyonları çeşitli 

yöntemlerle bulunmuştur. Deneyler, incelenerek çi
mento ile normal l<ıvamda hamurlar hazırlanarak 

yGpılmıştır. Hamurdaki su 3 halde bulunur. 

1 - K·imyasal bağlı su yani klinker bileşenle

rinin hidratasyonuna i ştirak ·eden su. 

2 - Fiziksel olarak bağlı su, yani taneelkierin 
yüzeyterinde ve kapilerierde birikmiş su. 

3 - Serbest su, yani beton ve harcı meydana 
getiren bileşenterin tanecikleri arasında katan su . 

Kıimyasal bağlı su ancak kızdırılmak suretiyle 
bünyeden uzaklaştırılabilir . Fiziksel bağlı su 110°C 
da ısıtılmakla giderilebilir. Serbest su ise 0°C'ın 

üzerinde her sıcaklıkta uzaklaşabilir. Porttand çi
mentosu klirrkeri içinde hidratasyonu en hızlı olan 
bileşen tri·kalsyum ali.iminattır. Tetra koalsyum atü
mino ferrit'de ona yakın hıza sahiptir. Kalsyum sl
likatlar daha yavaş hidrate olurlar. Dikatsyum sili· 
k::ıt 3 günde % 1 civarında 1 ayda % 2,5 civarın

da su absorbe ·eder. Çimentolar içerisinde en ça
buk hidrate olanlar alüminli çimentolardır, 3 gün 
içerisinde tamamen hidrate olurlar. Bundan sonra 
hidratasyon hızı bakımından Porttand çimentoları ge
lir. Bu çimentoların hidratasyontarı kalsyum sill
katların bazikliği ve inceliği arttıkça artar. Deney
ler göstermiştirki yüksek dayanınılı çimentolar 28 
gün sonunda tamamen hidrate olmuş ve 10 mm. 
çapında hidratize tanecikler meydana getirmişl·er

dir. Porttand çimentoları genel olarak bir ay sonun
da ağırlığının % 12 si civarında su absorbe ederler. 
Tamamen hidrate olduğunda absorbe ettiği su mik· 
tarı % 25 civarındadır. Sülfo alüminatlar daha çok 
su alırlar. Alüminli çimentolar ağırlıklarının % 30'u 
civarında suyu kimyasal olarak bağlartar. 

Beton içerisine giren fazla su betonun dayanı
mını ve kampasitesini düşürür. Betondaki su yüz
desini düşürmek için bazı tedbirler almak lazımdır. 

Bilindiği gibi çimento hidrolizi sırasında aşa

ğıdaki reaksiyona göre serbest kireç meydana ge
lir. 

3 CaO. Si02 + nHp+2 CaO.Si02• nH20+Ca 
(OH) 2 bu reaksiyondan gidilerek yapılan hesaptar 
göstermiştirki serbest Ca (0H) 2 teki su miktarı trf· 
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kalsyum silikat ağırlığının % 33,5 unu oluşturmak
tadır. Dikalsyum silikat da hidratasyonu esnasında 
serbest kireç meydana getirir. Fakat diğer klinker 
bi! eşikleri (Ca (OH) 2 açığa çıkarmaz. Bu sebepten 
trikalsyum silikat miktarının fonksiyonu olarak çi
mento tipini seçmek ve silisli katkı maddelerinin 
miktarını tayin etmek mümkün olur. Çimento içeri
sindeki serbest kireç, beton içine giren suyu alarak 
beton içinde segragasyona sebep olur. Ca (OH) 2 

halinde çözünerek betonun yüzeyine çıkar ve ora
da beyaz renkli bir CaC03 çökeleceğ· i meydana ge
tirir. Toprak ve su altı yapılarında suda çözünen 
bazı maddeleri n etkisiyle kalsyum tuzları meydana 
geferek hacim büyür. Beton içinde oluşan büyük 
hacimli tuzlar beton yapısını bozarak, parçalar. Be
ton ve betonarme yapılarda toprak seviyesinin üs
tündeki ·kısımlarda bu olay olmaz, bu tip yapılarda 
çimentoya puzzolan katmaya gerek yoktur, fakat 
su ·ile temasta ise çimento içine puzzotan katılma
sıyla hem serbest ·kireç bağlanır. hemde dayanım 
artar. Puzolan yerine çok ince ezilmiş aktif silisli 
maddeler de ilave edilebilir. Bu halde 1 ay süre 
sonunda % 11 serbest kireç bulunan bir rkarışım· 

da bu değer % 5,3'e düşmektedir. 80°C de buhar 
etkisiyle serbest ıkireç ve aktif silis arasındaki re
aksiyon daha hızlı olmaktadır. 

2.3 - Klinker Bileşenlerinin Priz Esnasında Çı
kardığı Isılar : 

Çimentoyu meydana getiren bil·eşenler su ile 
reaksiyona girdiklerinde ısı açığa çıkar. Deneyter 
göstermiştirki çimentonun k.imyasal minerolojik ya
pısı ile çıkan ısı miktarının ve çimento dayanımı

nın artışı arasında bir ilişki vardır. Fazla ısı çıkışı 

çimentonun teknik özellikleri hakkında bir fikir ve
rebilir. Aşağıdaki tabloda (3) çimento bileşenterinin 
verdiği ısılar görülmektedir. Bu ısı miktarlarına gö
r·e istenen çimento bileşimi çeşitli maksatlar için 
seçilebilir. 

Her bir bileşenin çıkardığı ısı 

Bileşenler 
kcal/kg. 

3 gün 7 gün 28 gün 3 ay 

C3A 141 158 209 222 
C3S 97 109 116 124 
C4AF 22 60 90 99 
C2S 5 25 40 44 

Yukarıdaki tabioda verilen değerlerle hesap ya
pıldığıda hesabı yapılan çimentonun esas değerle

rinden daha yüksek, saf ·klinkerinden daha düşük 

değerler elde edilir. Çok ince ezilmiş çabuk priz 
alan çimentoların meydana getirdiği ısı tablodak! 



değerlerden yüksektir. Alüminli çimentolar çabuk 
ve fazla ısı açığa çı:karırlar . Normal şartlar altında 

çıkardıkları ısı ilk günlerde 60- 70 Kcal/kg . civa
rındadır. 

Beton içerisindeki ısı yüksekliği su ve agrega
nın ısı absor.bsiyonu dolayısiyle daha azdır. Kış 

nylarında Alüminli çimento ·ile beton döküldüğünde 
beton içıi sıcak lığı 65°C a kadar yükselmektedir. Bu 
yüksek sıcaklık kütle betonlarında mekanik daya
nımları düşürmektedir. Beton ·içi sıcaklığı 30°C ı 

geçmemelidir. Kış için alüminli çimentolar tercih 
ed:lir, diğer çimentolarla kışın yapılan betonlarda 
priz ve sertleşme için ısıtılmaya ihtiyaç vardır. Be
tonda ilk 3 gün de çıkan ısı dolayısıyla dayanım 
yüksektir. 

3 - MUHTELiF ÇIMENTO TiPLERi ILE YAPIL· 
MIŞ SETONLARA SICAKLJ(;IN ETKiSI : 

Dayanım artış hızı ve son dayanım değeri çi
mento aktivitesine, su/çimento oranına ve diğer 

bazı faktörlere bağlıdır. 

R=f (r ,--
8
-u- ) 

c çimento 

Normal sıoaklık ve nemde çeşitli çimentoların ak
tiviteleri ·ile beton dayanımlarının artış hızını ·In
celemek faydalı ol acaktır. Deneyler göstermiştir ki 
ı:ıynı tip çimentolar bazen ilk ve daha sonraki gün
lerde, farklı dayanım artışı göstermektedirler. Ör
neğin kals·iyum alüminatı fazla olan çimentolarda 
sertleşme hızı yüksektir. Bu durumda alüminatların 
bazikl@ ne kadar azsa dayanımlar o kadar yüksek
tir. Alüminli çimentolarda bazikilğin artması (yani 
alüminat bileşikleri içeris·ine giren CaO molekülle
rinin sayısının artışı) priz esnasında çok kuwetli 
bazik olan ·kalsyum hidroalüminatların meydana gel
mesi dolaysiyle dayanımların bel•irli şekilde düşme
s.ine sebep ol ur. Partiand çimentosunda trikalsyum 
silikat miktarı arttıkça sertleşme hızı artmakta
dır. Fakat bu hal ilk ay içinde devam <Stmektedir, 
bundan sonra c3s i düşi.ik çimentonun dayanımı da
ha yüksek olmaktadır. O halde trikalsiyum silikat 
miktarı oldukça yüksek olan partiand çimentoları 

kullanıldığında iJ.k günlerde sertleşme hızlı ve fa
ket dayanımlar yavaş .gelişecektir. AlüminH çimen
tonun 24 saatl·ik dayanımı maksimum dayanımının 

yarısı kadardır. O halde bir karışımın sertl•eşme 

hızını artırmak istiyorsak c3s i artırmak ·gerekmek
tedir. 

Bir aylık dayanımlar esas alınarak hesabsdilen 
dayanım yüzdeler!, muhtelif çimentolarda birbirle
riyle mukayese edilirse şu sonuçlar ·elde editir. Alü
minli çimentonun 2 gündeki dayanım artışı aynı 

çimentonun % 50 ince kumla karışımının verdiği 
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dayanırnın % 92 -93 ü oranındadır . Porttand çimen
tosu halinde ise değer % 16 ya düşmekte, ·kum 
karıştırıldığında ·ise daha azalmahadır. 7 ·gün so
nunda yavaş priz alan ·çiınentolarla yapılan beton
lar kullanıldığında dayanım oranları düşmektedir. 

Bundan dolayı mesela porttand çimentosu 1 aylık 

dayanıma nazaran % 49- 53 lük dayanım değerleri 

almakta, halbuki portaind puzolan ·karışımında ise 
bu dayanım % 37- 38'e düşmektedir. Alüminli çi
mentolarla yapılan betonların dayanımları 6 ay son
ra bir aylık dayanımının % 104 ü olmaktadır. Port
land çimentosu betonlarında % 119- 137 kadar 
kadar olmakta, kum karıştırıldığında % 150 ·e eriş

mektedir. Bu bakımdan :kullanılma amacına göre 
çimentonun özelliklerini iyi bilmek icabeder. Alü
minli çimentoların basınç dayanımları 1 ay sonun
da tamamlanmış g'bidir. 5 sene sonunda 1 aylık da
yanımının % 111'1 kadar olur. Buradaki ·kalsiyum 
aıüminatın hidratasyonunun bir kaç gün içinde bit
tiği anlaşılır. Halbuki kalsiyum silikatlar, bilhassa 
dikalsiyum silikat ancak bir kaç senede sertleşme
sini tamamlar. Çok ince ezilmiş silisli maddeler·in 
ve yüksek fırın cürufunun ilavesiyle serbest kireç 
bağlanır ve beton sertleşmesi daha yavaş hızla art
masına devam eder. 5 sene sonunda porttand çi
mentoları ve puzolanlı çimentolar 1 aylık dayanım
lar . nın % 150-200 ünü alacaklardır. Di kalsiyum si
li kat yüksek olan çimentolar hidratasyonlarına su 
veya nemli atmosferde 30 sene devam etmekte 
bu süre sonunda 1 aylık dayanımlarının % 300 ünü 
almaktadırlar . 

4- SU/ÇiMENTO ORANININ BETON DAYANI
MINA ETKISI : 

Setonun dayanımı diğer faktörlerle bağımlı ol
duğu kadar doğrudan doğruya su/çimento oranına 
bağlıdır denebilir. Dayanımtarla su/çimento arasın

daki bağıntı ·incelendiğinde , çimento hidratasyonu
na bağlı olarak beton yapısını ·incelemek mümkün 
olur. Şurası muhakkaktırki betonun kompaktlğı ile 
dayanımı doğru orantılıdır. Çok su ile istenilen 
mukavemet elde edilse bile ·kompaktlık ve dayanık
lılık zayıftır. Su/ çimento oranı yüksek olan beton
larda serbest su fazla, porozite yüksektir. Porozite 
arttıkça dayanım düşer. Pratikte su/çimento ile 
dayanımlar arasında linear bir bağıntı olduğu ka
bul edilir. Su/çimento oranı 0.4- 0.7 arasında de

ğiştikçe dayanımlar 3 defa azalır. Yapılan deneyler 

neticesinde 0.4 su/çimento oranı •ile en •iyi neti

celer elde edilmiştir. Bu neticelerden çimentonun 

ezme inceliği ve minerolojik yapısı göz önüne alı

narak beton dayanımını şu şekilde formüle edebi· 

li riz. 

R=f (su/çimento) 
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5 - ÇiMENTOLARlN +1 ILA +35°C SICAK
LIKLAR ARASINDA SERTLEŞMESI : 

Setonun sertleşmesi sıcaklık yüseldikçe ar
tar, sıcaklık sıfıra yaklaştıkça sertleşme minumu
ma gider. Bu da çimento · su arasındaki kimyasal 
reaks iyonun soğuk ortamlarda daha yavaş olduğunu 
göstermektedir. o• c lik bir ortamda hidratasyon çok 
yavaştır. Bu hal ilk günlerde daha açık göze çar
par. Çimentonun hidratasyon aktivitesini normal 
seviyede tutmak için sıcaklığın o• -35"C arasında 
olmasını temin etmek gerekir. Çimento inceliğ·i, 

katı maddeler, su/çimento oranı bu hıza etki eden 
faktörlerdir. 

6 --., 40° - so• c SICAKLlKLAR ARASINDA 
BETONUN SERTLEŞMESi 

Prcfabrike eleman yapımında betona yüksek 
sıcaklıkta kür uygulanmaktadır. Bunun için çeş itli 

yöntemler kullanılmaktadır. Örneğ i n yüksek sıcak
lık ve nemde elektriksel ısıtma, sıcak hava verme
veya su buharı ile işlem iyi sonuçlar vermektedir. 
Bu yöntemler, partiand veya katkılı çimentolar 
kullanma halinde kür süres inin uzunluğuna bağlı 

olarak farklı şekilde uygulanmaktadır. 

Bir çok hallerde partiand çimentosu ile yapılan 
betonlar ısıtıld ığı nda, bilhassa C3A bakımından zen
gin çimentolar, 50°C ve üstünde normal küre na
zaran % 25 civarında bir dayanım düşüklüğü göster
mektedirler. Bu tip çimentolarla çalışırken ısıtma

nın çok yüksek sıcaklıklarda olmamasına dikkat 
etmek gerekir. D·ikalsiyum silikatı yüksek olan ve 
aktif olmayan katkılı çiment'olar, eğer kafi nem 
varsa kür sırusında dayanım düşüklüğü göstermez
ler. Normal kur yapılmış betonlara nazaran su bu
han ve elektrikle ısıtma neticesinde elde edilen 
betonların röl at·if d ayanımları düşük olmaktadır. Me
sela ıkür sonundaki son dayanım . 

Normal Partiand çimentosu ile yapılan beton
larda % 80. 105 

Puzolanlı çiınentolarla yapılan betonlarda 
%90-115 

Cüruflu çimentolarla yaplan betonlarda 
% 110. 140 

olmaktadır. Bu değerler normal •kürde 28 gün ka
lan beton ile küre tabi tutulmuş beton dayanımları
nın oranını göstermektedir. Bunun için kür sıcak

lığını çimento cinsine göre ayarlamak gerekir. De
neyler göstermiştir ki, normal kürde 28 gün kalan 
b r beton ısıtılmış betonlardan daha yüksek daya
nın vermektedir. Fakat ısıtılmış puzolanlı ve cüruflu 
çimentolarla yapılmış betonların, 28 günlük daya
nımları aynı şartlarda no~mal partiand çimentosu 
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ile yapılanlardan yüksektir. Bu netice, ince ezilmiş 
puzolan ve yüksek fırın cüruflarının ısıtma ile daha 
çok reaksiyona girerek sertleşmeyi ve dayanımı ar
tırdığını göstermektedir. 

içinde alçı ve katk ı maddesi olmayan partiand 
çimentosunun hidratasyonu yüksek sıcaklıkla ge
lişt;rilebilir. Ancak bunun sonucunda etrafı yeni 
meydana gelmiş hidratize 'klinker bileşikleriyle sa
rılı kolloidal film içinde süratle kristal konglome
ralar teşekkül eder. (6) Bu film <klinker bileşenleri 

içindeki h;dratasyonun daha derine gntmesini önler. 

Yüksek silisli maddelerin çimento ·içine katıl

ması ile Ca (OH) 2 in ayılması önlenir. Böylece çi
mentonun yeniden hidratasyonunun ve sertleşme

sinin devamı sağlanır. 

Beton hangi t ip çimento ·ile yapılmış olursa 
olsun, yeterli nem ile birlikte yüksek sıcaklıkta, 8 
ila 18 saatlik küre tabi tutulduğunda mukavemeti 
genellikle artış gösterir. Bununla beraber çabuk priz 
alan bir çimento ile yapılmış betona uzun kür tat
biki faydalı olmamaktadır. 

Çabuk priz alan ve düşük alünıinli çimentolar 
için optimum sertleşme 50°C ın altında olmaktadır. 

Şunu önemle belirtelim ki küre tabi tutulmuş be
tonl arın betonarnıe demirine olan yapışkanlığı nor
nıJI şartlarda yapılan betonlardan % 10 daha -azdır. 

Yapılan deneyler yüksek sıcaklıkta buhar kürü 
ile yapılan betonun kırılganlığının arttığını göster
miştir. 

7 - BUHAR KÜRÜ YOLUYLA NORMAL PORT
LAND ÇiMENTOLARiNIN DAYANIMINI 
ARTlRMAK: 

Buhar kürü yapılmış olan su/çimento oranları 

farklı betonların farklı sonuçlar verdiği anlaşılmış

tır. Örneğin 400 • 500 lük normal partiand çimento
su ·ile normal kür şartlarında 300 kgjmJ lük bir be
ton elde edilir ise 12 saat 8o•c lik bir kür tat
bik edildiğinde normal kürdeki 28 günlük dayanınıı
nın % 50 sini almaktadır. Aynı çimento He 500 
kg/cmJ dozajlı bir beton için bu değer % 65 olmak
tadır. Dozaj 200 • 250 kg/cm3 e düşdüğünde daya
nım düşmektedi r. O halde kıvam arttıkça sertleş

me artma ktadır. Su/çimento oranı düşük olduğu za
man, gerek beton gerekse betonarme Inşaatlarda 

su buharı sıcak kürü süresini düşürmek gerekir. 

8- LABORATUVARDA Y APlLAN ÇALIŞMALAR 

Yapılan araştırmanın amacı Türk Partiand ve 
katkılı çimentoianna nıuhtel.ıt kür sıcaklığı ve sü
resinin etkilerini incelemektedir. 



9 - NÜMUNELERiN HAZlRLANMASI : 

Ankara, Afyon tip ll , Niğde Traslı ve Ankara 
Çimentosu içine % 25 Tunçbilek uçucu külü katı

larak kum la, çimento/kum oranı 1/3, su/çimento 
oranı 1/ 2 olan harçlar hazırlanmıştır. Bu harçlar 
önce kalıbın yarısına kadar daldurularak sarsma 
aleti ile 60 düşme yaptınlarak sıkıştırılmış daha 
sonra ·ikinci tabaka kanarak y.ine 60 düşme yaptırı
larak harcın rkalıba homojen olarak dolması sağlan
mıştır. Bundan sonra harcın fazlası alınarak deney 
nümuneleri ·elde ·edilmiştir. Bu numuneler tam 15 
dakika sonunda adı geçen kür odasına kanarak 
muhtelif sıcaklık ve kür sürelerinde bekletilmişler
dir.. 

10- ARAŞTIRMANIN VAPILIŞI: 

Araştırma beş kısımda yapılmıştır. 

10.1 - Kür Sıcaklığı lle Dayanım Artışı: 

Bu kısımda Ankara Normal Partiand ve kumla 
daha evvel bahsedilen karışım oranlarında harçlar 
hazırlanmıştır. Bu nümuneler % 100 rölatif rutubet
te ve 0°, 30°, so· . 60°, 70°C sıcaklıkta ve 2, 4, 
6, 20, 24 saatlik sürelerde ·küre tabi tutulmuş ve bu 
süreler sonunda numuneler pres altında kırılarak 
dayanımlar bulunmuştur. Elde ed!len değerler Tab
lo :.· 1. de görülmektedir. 

TABLO: 1 

K ür 
Dayanımlar % R28 olarak 

süresi 
20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C ----------

2 saat - - - 1 2 3 
4 saat - - 3 8 16 18 
6 saat - 3 9 14 23 26 

20 saat 1 18 26 37 49 45 
24 saat 2 21 31 40 51 48 

10.2 - Kür Sıcaklığının Çimentonun Son Dayanı

mına · Etkisi : 

10.1· de ki şekilde hazırlanmış harç nüniuneleri 
aynı 'küi· sıcaklığı ve süreleri sonunda kür odasın
dan al ınarak 20°C, ' % 100 rölatif rutubette bir oda
da 28 güne kadar 'bekletilerek muhtelif kür sıcak

lıklarının son dayanıma ·etkls'f incelenmiştir, 
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TABLO: 2 

Muhtelif sıcaklıklarda 
Harcın Kür 

% R2a 
yaşı süresi 

(gün) (saat) 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 

----------
28 2 98 95 94 93 93 
28 3 95 93 92 91 85 
28 4 93 92 88 88 83 
28 6 89 87 85 79 79 

10.3 - Kür Sıcaklığınn Çeşitli Çimento Tiplerinin 
dayanımiarına Etkisi : 

Bu maksatla tip ll, traslı ve uçucu ·küllü çimen
tolar alınmış 50°' 60°, 70°C sıcaklık ve 2, 4, 6, 20 
ve 24 saat -kür süreleri sonundan dayanımları ince
lenmiştir. (Tablo : 3, 4, 5) 

TABLO: 3 

Niğde Traslı Çimento R28 =209 kgjcm2 

Muhtelif sıcaklıklarda 
J-Jarcın 

% R2s 
yaşı 

(saat) 50°C so·c 70°C 

2 - - 2.3 
4 3.3 3.8 19 
6 10 11 28 

20 40 49 62 
24 51 59 65 

TABLO: 4 

Afyon Tip ll Çimentosu R28 =285 kg/cm2 

Muhtelif sıcaklıklarda 
Harcın o;~ R28 

· yaşı 

(saat) 50°C so•c 70°C 

2 0.7 1.5 2.3 
2 2.3 5 9.8 
·6 5.6 11 24 

20 48 54 . 63 
24 . 60 ' 70 72 

25 
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TABLO: S 
Arıkcıra Çimentosu +% 25 Uçucu Kül 

R28 =248 kg/cm2 

Muhtelff sıcaklıklarda 
Harcın 

% R2s 
yaşı --

(saat) so•c so·c 1o•c 

2 - - 1 
4 4 5 9 
6 7 10 13 

20 31 52 57 
24 37 60 62 

10.4 - Küre Tabi Tutulmadan Evvel Bekleme 
Süresinin Dayanıma Etkisi : 

10.1 de anlatıld ğı şekilde hazırlanmış nümu
neler kür odasına konulmadan 15, 30, 45, 60 daki
ka bekletilmiş daha sonra kür odasına konularak 
60°C ve % 100 rölatif rutubette 4 saat bekletildik
ten sonra. 2o•c. % 100 rölatif rutubetH bir ortam
da 7 gün bekletilmiş, bu süre sonunda kınldığında 
en iyi dayanım kürden evvel 1 saat bekletilmiş nü
munelerle elde edilmiştir. 

10.5 - Nem Yüzdesinin Dayanıma Etkisi: 

10.1 ısmında bahsedilen şekilde hazırlanmış 
nümuneler so•, 60°. 1o•c sıcaklıkta ve % 50, % 70, 
% 90 rütubetli kür odsısında 4 saat bekletildi•kten 
sonra pres altında kırılmış en iyi ·neticeler her sı

cakl·k için % 90 rutubetl-e elde edilmiştir. 

ll- SONUÇ: 

' Buhar kürü ·ile beton yapımı konusunda yapı-

lan literatür ve laboratuvar çalışmaları sonunda bu 
cins betonların yapımında aşağıdaki konuların göz 
önüne alınması gere·ktiği açıklıkla ortaya çıkmıştır. 

1. Buhar kürü ile beton yapımına geçilmeden 
önce fizi·ksel (bilhassa incelik) ve kimyasal (C3A, 
C3S. C2S ve C4AF, serbest kireç) özellikleri göz 
önüne alınarak çimentolar arasında seçim yapılma
lıdır. Eğer bu çimentolar yapay ve doğal puzolan
larla birli·kte kullanılacaksa. puzolanların da incelik 
ve puzolanik aktivitelerinin istenen düzeyde olma
sı gerekir. 

2. Seçim yapılırken en düşük C3A lı çimento 
seçilmeli, bu iş için asla alüminli çimentolar kul
lanılmamalıdır. (Bu tip çimento halen memleketimiz
de yapılmamaktadır.) Eğer çimento içinde fazla 
serbest kireç varsa mutlaka bir puzolanla birlikte 
kullanılmalıdır . 
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3. C3S ı yüksek çimentolar, Hk günlerde Iyi 
sertleşme gösterdiklerinden buhar kürü Için önce
lik tanınmalıdır. 

4. Çok yüksek son dayanım ·istendiği takdir
de 4000 cm2/g Blaine ·inceliğinde çimento kullanıl

malıdır. 

5. Su/çimento oranı olabildiği kadar düşük 

tutulmalıdır. 

6. Çimento hidratasyon reaksiyonlarının (hid
roliz, çözünme) buhar kürü süres·ine rastlamaması 
için beton dökümden sonra bir süre bekletilmeli ve 
daha sonra küre tabi tutulmalıdır. Yapmış olduğu

muz deneyler .göstermiştirki kürden evvel bekleme 
süresi en az 1 saat olmalıdır. Kürden evvel bek
letilmemiş olan betonlar buhar •kürü sırasında uy
gun sertleşme yapamamaktadırlar, dolayıs.iyla da
yanımlarda düşmeler beton içinde arzu edilmeyen 
gerilmeler meydana gelmektedir. Hu sakıncalar be
ton yüksek sıcaık!ırkta süratle ısıtılırsa daha da art
maktadır. Bu bakımdan buhar kürünün tedrici ola
rak artan sıcaklıklarda uygulanması gereklidir. Aynı 
znmanda kür süreleri sona ·eren betonlar ani so
ğutulmadan kaçınılmalı , tedrici olarak soğutulmaya 
bırakılmalıdır . 

7. Araştı-rmalarımız sonunda en ıiyi •kür sıcak

lığının so·- so·c sıcaklıklar olduğu görülmüştür. 

so•c ın altında kür süres·inin uzun olması gerek
n1Jkte 60°C üstünde ·ise son dayanımlar gitti·kçe 
dü şme göstermektedir. Üstelik bir Hmitten sonra 
sıcaklığın sertleş-nıeye bir etkisi yoktur. Nitekim 
sıcaklık gs•c a çıkarıldığında sertleşmeda bir de
ğişme olmadığı görülür. Yüksek scaklığın son da
yanıma fena etkisi daha çok C3A ı yüksek partiand 
çimentolarında olmaktadır. Cüruf, aktif silis yani 
puzolanlı çimentolar sıcaklık gs•c a çı.ksa dahi za
rarlı etkileri azaltıcı rol oynamaktadırlar. 

Düşük kür sıcaklı·klarında son dayanımdaki ka
yıp hissedil·ir derecede az olmaktadır . 

8. Çubuk priz alan yani C3A sı ve C3S ı yük
sek olan çimentolarda optimum sertleşme hızını 

elde etmek •için kür sıcaklığı so•c ın altında ol
malıdır. Buna karşılık puzolanlı çimentotarla C3A ı 

düsük olan tip ll çimentosunda daha yüksek 
(so·- 70°C) kür sıcaklı·kları daha iyi sonuçlar ver
miştir. Bu nedenle buhar ıkürü ile beton yapımında 
puzolan (Öze!Hkle uçucu kül) kullanılması halinde 
yüksek sıcaklıktan i·leri gelen dayanım düşüklüğü 
önleneceği için büyük .avantaj sağlanmış olur. (4) 

9. Yapmış olduğumuz deneylerde yurdumuzda 
yapı· ! an normal port! and çimentolarının 4- 6 saat
lik ve 60- 70°C lik bir kür sonunda yaklaşık 28 gün
lük dayanımlarının % 20 ine eriştiği görülmüştür. 

Bu dayanımlar beton kalıbının alınması için yeterli 



olacağ . ndan prefabrike beton yapımında kür süre
s'nin 4-6 saat ve sıcaklığının 60°C olarak alınması 
uygun görülmüştür. Daha az kür süresinin -kalıp 

almakta zorluklar meydana getirmesi muhtemeldir. 
Diğer taraftan kür süresinin daha fazla uzatılma

sı ise hem ekonomik hem de teknik bakımdan fay-

DSI TEKNIK BÜLTENI MAYIS 1975 SAYI 32 

d <ı lı değildir. Mesela 80°C da 7 saat (3 saat ısı 

artışı için baştan, 3 saat soğutma için sondan ila
ve etmelidir) bekleyen beton, R28 in % 80-75 in·i 

ı:ıl ır , 7- 13 saat arasında % 70- 90 ını alır. Demek

ki kür süresini uzatmanın fazlaca faydası yoktur. 
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SU BORULARININ SEÇiMiNDE GÖZ ÖNÜNE 
AllNACAK HUSUSLAR 

ÖZET 

Yazanrar: 
Yüksel SAYMAN* 
Hayri YALÇIN** 

Bu yazıda, boruların, en az öngörüldükleri süre kadar ömürlü olabilmeleri 
için sağlanması gereken koşullar tanıtılmış, herbiri özet olarak incelenmiş, etki
si uzun sürede kendini belli eden ve projeci ve işletmecileri en çok üzerinde dü
şündüren korozyon hakkında biraz daha geniş bilgi verilmiştir. Sonuç olarak 
boru ömiirü üzerinde en büyük etkenin boru kaplaması olduğu gösterilmiştir. 

1. G i R 1 Ş: 

Hayatın devamı için gerekli olan üç ana unsur 
toprak, hava ve suyun özelliklerinin kullandıkca 

değişmesi veya miktarının kati gelmemesi sürekli 
olarak ikmalierinin yapılmasını gerektirmektedir 
Sadece su ele alındığında, insanlığın 6-7 bin yıl

dan beri bu konu ile geniş ölçüde uğraştığı görül
mektedir. Nitekim Milattan 2000 yıl öncesinde lıi· 

le pişmiş topraktan yapılmış su boruları ile iletim 
yapılmıştır. Zamanla içi oyulmuş ağaçlar veya tunç 
ve kurşun gibi çeşitli metallerden yapılmış su 
boruları kullanılmıştır. 

Bu gün su iletiminde genelikle font, çelik, 
beton, asbest ve plastikten yapılmış borular kul
lanılmakta, bunlar arasında teknik ve ekonomik 
faktörler göz önüne alınarak seçim yapılmakta· 

dır. Boru seçimi yapmak üzere borunun hidrolik, 
statik ve ekonomik hesabını yapan projeci, işlet· 

meci ve yöneticinin zihnini işgal eden en büyük 
soru kullandıkları borunun ömrü olmaktadır. Bu 
kişilerin, toprak içine gömdükleri borunun zaman
la ne hale geleceğ inden endişe etmeleri ilk ba
kışta tabii karşılanabilir. Zira, proje kabullerini ger
çekleştirmemiş olan bir çok kötü örnek göster
mek mümkündür. Böyle durumlarda, yani işletme 

altındaki borularda meydana gelen arızatarın gi
derilmeleri -özellikle şehir ve ·kasaba ların kul
lanma suyu borularında- son derece güç, üzücü 
ve pahalı olmaktadır. 
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Bu yazıda, belli işletme ve bakım şartlarında 

yeteri süre kalacak olan, çeşitli malzemeden ya
pılmış boruların, projelendirme, taşıma, serme ve 
işletme ömürleri konularında aydıntatıcı bilgi ve· 
rilecek; yönetici ve proje mühendisine Isabetli se
çim yapabilmesi için ·karşılaştırılması gereken hu
suslar tanıtılacaktır. 

2 - BORU SEÇiMINDE GÖZÖNÜNE ALINA
CAK HUSUSAR : 

Ele alınan bir proje için boru malzemesinin 
seçiminde rol oynayan hususlar şunlardır: 

a - Boru azami iç basıncı, 

b - Boru çapı, 

c - Dış azami yükler, (ölü ve hareketli yük-
ler toplamı) 

d - Hendek ve serme şekli, 

e - Taşıma ve işyerinde depolama şartları, 

f - işletme ömrü, 

g - Yapım, işletme ve bakım ekonomisi. 

Bu hususların birbirlerine oran ile olan önem
leri, projesine göre değişebilir. En iyi sonuca, her
birini tek tek inceleyerek varılabilir. 

2.1 - Boru Azami iç Basıncı: 

Hidrolik hesaplar sonucu bulunur. Su darbesi 
de hesaba •katılmalıdır. Böylece bulunacak basınç 

(P), gene hidrolik hesabın vereceği boru çapı ile 
birlikte, boru et kalınlığının hesabında kullanılır. 



Boru malzemesinin cinsi, emniyet gerilmesi ara
cılığı ile bir etken olmaktadır. 

P.D 
t=--

2a 

t= Et kalınlığı (cm.) 

P=Azami iç basınç (kgjcm2.) 

D=Boru iç çapı (cm.) 

(1) 

a= Boru malzemesinin emniyet gerilmesi 
(kg/cm2.) 

2.2 - Boru Çapı : 

Boru çapı, (1) formülünden görüldüğü üzere 
boru malzemesinin cinsine bağlı olarak et kalınlığı 

üzerinde etkilidir. 

2.3 - Dış Azami Yükler : 

Dış yük olarak; borunun kendi ağırlığı , hen
dek dolgusundan gelen yük ve hareketli yükler dü
şünülür. 

Dış yükleri n etkisi · altında borunun en üst nok
tasının şekil : 1'de görüldüğü üzere yer değiştir

mesi tabiidir. Yer değiştirmenin değeri : 

K.W.r' 
Ax=C--- - 

EI + 0.061 E' r3 

for.mülü He hesaplanır. Burada; 

Ax= d üşey yer değiştirme (cm .) 

(2) 

K= Hendek ve serme şekli ile i lg ili bir 
sabit, yataklama sabiti 

C= Gecikme katsayısı (1,25- 1,50) 

W= Birim boru boyu için toplam dış yük 
(kg/cm.) 

r= Boru yarı ça pı (cm.) 

E= Boru kabuğunun elastisite modülü 
(kgj cm2.) 

W;. 
1 

::;ekil : 1 
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1 =Birim boru için boru kabuk kesitinin 
ataJet mometi (cm4/cm.) 

~=Zemin elastisite modülü (kg/cm2.) 

Bu yer değiştirmenin müsaade edilen değeri 

her boru malzemesi ve her boru tecrit malzemesi 
için aşağıdaki çizelgede görüldüğü gibi farklıdır. 

2.1'de (1) formülü ile hesaplanan boru et kalınlı

ğının bir de bu yönden tahkiki gerekir. 

Ax/D 

Kaplaması çelik boru için < 0.05 

Bitüm kaplı çelik boru için <0.03 

içi beton kaplı çelik boru için: < 0.02 

Dışı beton kaplı çelik boru için : < 0,005- 0,01 

Font ductile boru için 

Fiberglas boru Için 

< 0,02 

< 0.075 

(1) formülü ile hesaplanan et kalınlığı yardı

mı ile bulunacak atalet mometi (2) formülüne ko
narak hesaplanacak Ax, yukarıda verilen sınırları 

aşt ı ğı takdirde, et kalınlığını değiştirmek, arttır
mak gerekir. Boru çapının çok büyük olması halin
de A x/ D oranı sınırın içinde kalmakla beraber yal
nız başına (Ax) büyük değere ulaşır. O kadar ki, 
borunun bu hareketi hendek dolgusunun içinde 
gizlenmez. Dolgu boru ile birlikte hareket eder. 
Bu nedenle (t) et ·kalınlığını da arttırmak gere
kir. (Örnek: 2 m çaplı çelik boruda Ax=0,05 X 200 
= 10 cm.) Böylece arttırılan et kalınlıkları, boru 
malzemesinin değiştirilmesi sonucuna ·kadar et
kili olabilir. 

2.4 - Hendek ve Serme Şekli: 

Hendek ve serme şeklinin etkisi (2) formü
lünde, K yataklama sabiti olarak kendini göster
mektedir. Hendek dolgusuncia kullanılacak malze
me, boru dış kaplama cinsini yakından alakadar 
eder. Hendek dolgusunun sıkıştırılması çok önem
lidir. Gereği kadar sıkıştırılmayan dolgu, yol sat
hının zamanla bozulması yanında boruya intikal 
eden dış yüklerdeki azalmaların ortadan kalkma
sına, dolayısı ile boruda gerilme artmaları mey
dana gelmesine sebep olur. Bu artırnlar et kalın

lığı üzerinde etkili olurlar. 

Standartlar, hendek dolgusunun uygun malze
me ile ve % 85-95 Proktor sıkılığında olmasını 
öngörmektedir. % 85 Proktor sıkılığı için (2) for
mülündaki E değeri 30, % 90 proktor sıkılığı Için 
50 alı nmaktadır. 

2.5 - Taşıma ve Depolama Şekli : 

Özellikle dış ·kaplamalı borularda, taşıma ve 
depolama şekli çok önemli olmaktadır. Kaplama-

29~ 
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da meydana gelecek, ufak dahi olsa, yaralanma
lar, müteakip bölümde izah edileceği üzere işlet

me ömrünü büyük ölçüde etkilemektedir. Proje 
sahasındaki taşıma ve depolama şartlarının ger
çekci olarak gözönünde bulundurulması ve boru 
malzemesinin seçiminde, gerekli önemin verilmesi 
unutulmamalıdır . 

2.6 - işletme Ömrü : 

Bir borunun işletme ömrü, mevcut çevre ve 
işletme şartları altında borunun hizmette kalabi
leceği minimum süre olarak düşünülebilir. Boru 
belirli süre sonunda, kırılarak, yıpranarak veya iç 
kısmı su sertliğinden ileri gelen çökelme ile do
larak kullanılmaz hale gelebilir. Borunun kullanıl

maz hale gelişinde en önemli etken; yanlış ma
nevralar, dikkatsizlik sonucu meydana gelecek tah
ribat dışında korozyondur. 

Hangi cins zemin içine gömülmüş olursa ol
sun, demir ve çelikten yapılmış su borularında 

korozyon daima söz ·konusudur. Ancak korozyon 
hızı bazı hallerde pratikte önemsenmeyecek ölçü
de küçük olabilir. Buna ıkarşılık şiddetli korozif 
özellik gösteren zeminler içine çıplak olarak gö
mülen borularda korozyon kayıpları sonucu boru 
kısa sürede yıpranır ve hatta delinir. 

Boruların işletme ömürleri üzerinde büyük et
kisi olduğuna işaret ettiğimiz korozyona ·karşı çe
şitli boru malzemesinin dayanıklılık durumlarını 

incelemeden önce. yeraltı koroıyonunun genel me
kanizmasından kısaca bahsetmek uygun olacaktır. 

2.6.1 - Yeraltı Korozyonunun Genel Mekaniz
ması: 

Korozyon bir metalin, çevrest ile kimyasal ve 
elektrokimyasal reaksiyona girerek metalik özel
liğini kaybetmesi olayıdır. Yeraltı korozyonunda 
daha çok elektrokimyasal olaylar hakimdir. Ko
rozyon sonucu metal yer yer oksit haline gelerek 
zemin iç inde dağılır. 

Zeminler fiziksel ve kimyasal özellik bakımın

dan çok değişik karakterde malzemeden meyda
na gelm i ştir. Değiş ik zeminierin dane yapısı, ru
tubeti, pH ı , tuz muhtevası ve hava geçirgenliği 

birbirinden çok farklı olduğu için korozyon hızları 

da birbirinden çok farklıdır. 

Zemin içindeki korozyon ; esas itibarıyle me
tal yüzeyinde meydana gelen elektrokimyasal ko
rozyon hücrelerinde cereyan eder. Çeşitli neden
lerle metal yüzeyinin bazı kısımları anat, diğer 

bazı kısımları da katot olur. Katot ve anat bölge
leri mikro hücreler şeklinde olabildiği gibi, deği

ş;k iki zemin tabakası arasında uzun mesafeler 
içinde de olabilir. 
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Metal yüzeyi üzerinde anat ve katot bölgele
rinin teşekkülü, metalin zemine karşı gösterdiği 

elektrot potansiyelinin değişik olması sonucu or
taya çıkar. Potansiyeli daha elektronegatif olan 
bölgeler anodu teşkil eder ve anat ile katot ara
sında bir potansiyel farkı meydana gelir. Böylece 
dış bağ lantısı metalin kendisi olmak üzere kapalı 

devre bir pil teşekkül eder. Metalin içinde bulun
duğu zemin elektrolit olarak rol oynar. 

Korozyon hücrelerinden akım geçmesi sonu
cu, aynen elektroliz olayında olduğu gibi anotta 
metal çözünmesi meydana gelir. Anotta çözünen 
metale ekivalent miktarda hidrojen katotda açığa 

çı·kar. Korozyon şiddeti geçen akım şiddeti ile oran
tılıdır. Korozyon akımı ile çözünen metal kütlesi 
arasında şu bağıntı vardır. 

A.i.t 
m (3) 

n x 96500 

Burada; 

A: Atom ağırlığı (gr.) 
i: Akım şiddeti (amper) 
t: Zaman (sn .) 
n: Değerlik 

Metalin demir olması halinde A=56 ve n=2 
alınabilir. Bu halde; 

olur. 

i. t 
m=-- veya l 

3450 

3450 x m 

t 
(4) 

Korozyon hızı, akım yoğunluğu olarak verildi
ği gibi, belli bir metal söz konusu olunca, bir met
re kare yüzeyde bir yılda meydana gelen kütle 
kaybı olarak (gr. ;mı x yıl) veya derinlik olarak 
(mm/yıl) da verilebilir. 

Metal yüzeyinde meydana gelen korozyon akı

mı anat ve katodun potansiyel farkı ile zeminin 
elektrolitik direncine bağlı olarak artar. Potansi
yel farkı büyüdükçe ve daha önemlisi , anat ve ka
tat arasında ki elektrolit direnci azaldıkça koraz
yon şiddetlenir . Bu nedenle korozyon olayını bu 
iki faktörü gözönüne alarak incelemek faydalı olur. 

Değişik metallerin ·korozyon dayanıklılıklarının 

fa rklı oluşu esas itibariyle elektrot potansiyelleri
nin birbirinden farklı oluşundan ileri gelir. Elekt
rolit direnci , zemin karakterine ve metot sathı 

üzerinde yapılan kaplama cinsine bağlıdır. Çok tuz 
ihtiva eden, rutubetli zeminlerde korozyon daha 
şiddetlidir. Diğer taraftan metal sathına yapılan 

kaplamanın elektriksel direncinin fazla oluşu ko
rozyon akımı şiddetinin azalmasına sebep olur. 

Yeraltı korozyonunda polarizasyonun etkisi de 
önemli rol oynar. Korozyon hücrelerinden kısa bir 



süre akım geçtikten sonra, anot ve htot yüzeyin
de meydana gelen polarizasyon sonucu anot po
tansiyeli daha pozit if , •katot potansiyeli daha ne
gatif bir oeğer alır. Bu nedenle korozyon hücre
sinde potansiyel farkı küçülür. Anot polarizasyo
nu, anotta meydana gelen metal oksitl erin koru
yucu bir kabuk yapması sonucu ortaya çıkar. Ka
totta aç ı ğa çı kan hidrojen atomları ince bir filim 
teş kil ederek katot potansiyelinin düşmesine se
sep olur. Eğer meydana gelen hidrojen filmi bir 
dış etki ile giderilm ez ise, korozyon hızı azal ı r. 

Katot yüzeyindeki hidrojen filminin depolarizasyo
nu, zemin içi ne girebilen veya çözünmüş olarak 
bulunan oksijenin, hidrojenle reaksiyona girmesi 
sonucu meydana gelir. Bu nedenle yeraltı korez
yonunun devamı için daima oksijene ihtiyacı du
yulur. 

2.6.2- Yeraltı Borularında Meydana Gelen Ko
rozyonun Başlıca Sebepleri : 

Yera ltı borularında korozyon reaksiyonunun ce
reyanı başlıca şu sebeplerden ileri gelir. 

2.6.2.1 Metal Yapısının Korozyona Etkisi: 

Standart elektrot potansiyeli daha negatif olan 
metal daha kolay ıkorozyona maruz kalır . Buna 
rağmen zemin içindeki korozyonun gerçek yürü
tücü kuvvetini anot ve katot arasındaki potansi
ye l farkı teşkil eder. Bu nedenle fa rklı metallerin 
teması veya aynı bir metalin kısa mesafeler için
de fa rklı yapı göstermesi korozyon bakımından 

önemlid ir. Buna galvanik ko rozyon denir. 

Yeraltında ik i farklı metalden yapı l mış boru
nun birb irine bağlantılı olarak kullanılması, kay
nak yerleri ve satıhta farklı metalurjik işleme tabi 
tutulmuş bölgeler arasında yukarıda söz konusu 
edilen galvanik korozyon meydana gelir. 

Çelik ve font boruların korozyonu arasındaki 

fark büyük ölçüde metal yapısı bileşimi ve işle

me farkından ileri gelir. 

Font ve çelik her ikisi de esas itibarıyle de
mir olmasına rağmen kimyasal bileşim ve iç yapı 
bakı mından birbi ri nden oldukça fa rklıdır . Dökme 
demir ; gri font ve font düktil olmak üzere iki sı

nıf içinde incelenebili r. Her iki font içinde de yük
sek miktarda karbon vardır. Gri font içinde bulu
nan karbon esas itibarıyle grafit halindedir ve me
tal iç ine lif ve plakalar halinde heterojen olarak 
dağılmış vaziyettedir. Gri fontun kırılganlığı kar
bonun bünye içinde bu şekilde dağılmış olmasın
dan ileri gelir. Font düktil içinde de yüksek oran
da karbon bulunmasına rağmen bu karbon grafit 
halinde olmayıp büyük kısmı demir karbit (Fe3 Cl 
halindedir. Font düktil içinde bulunan demir kar
bit, lifi şeklinde dağılmayıp küresel ve homojen 
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bir yapı gösterir. Diğer taraftan font düktil içinde 
bir miktar mağn ezyum ve nikel de vardır. Bu se
beple font düktili n mukavemet! yüksek, düktilite
si fazla ve korozyona karş ı da gri fonttan daha 
daya nıklı dı r . 

Font , font dükt il ve çel ik malzemenin ·kimya
sal bileşim i ve mekani·k özellikleri aş ağıdaki çi
zelgede verilmektedir. 

Font, font düktil ve çeliği n bileşim i ve me
kanik özelli kleri 

Font Font Çelik 
düktil 

Kimyasal 
bileşim 

Karbon % 3.70 % 3.45 % 0.15 
S ilisyum % 2.50 % 2.50 % 0.17 
Mangan % 0.45 % 0.55 % 0.50 
Fosfor % 0.03 % 0.20 % 0.03 
Kükürt % 0.01 % 0.12 % 0.03 
Nikel % 0.40 - -
Mağnezyum % 0.05 - -
Çekme Mu ka-

ve m eti kg / mm2 40.0-75.0 14.0-27.0 42 .0- 100.1 
U zama % 7-12 o % 11-37 
Brinnel sertliği 165-230 187-240 121-290 

Çizelgeden görüleceğ i üzere, font düktilin çek
me mukavemeti ve uzama yüzdesi fonta göre ol
dukça artmı ş ve çeliğe yakın hale gelmiştir. Bu 
özeilikler fontun kırılganl ık mahzurunu büyük öl
çüde azaltma ktad ı r. 

Zemin içi ne çıpl a k olarak gömülmüş demir 
ve çe lik malzemenin korozyonu üzerinde çeşitli 

araştırmalar yapılm ı ştır . Amerika'da 1900 yılından 

itibaren yera ltında bulunan · boruların ömrü üze
rinde yapılan bir istatist ik, demir boruların orta
lama ömürünün 60 yıl , buna karşılık çelik borula
rın 47 y ıl olduğunu ortaya koymuştur. Ancak bu 
boruların farklı zemin içine gömülmüş oldukları 

ve boru rka lınlıklarının aynı olmadığı gözönüne alı

narak bu d eğerlerden kesin bir sonuca varılama

mı ştı r . Bu konuda yapılan bir başka çalışmada ay
n ı cins toprak içine çelik ve demir borular yerleş
tirile rek yapılan bir seri deneyde, aynı süre için
de demir boruların korozyonla ağır-lık kayıpları 

% 3.7 çe l iğ in % 4.3 olarak tespit edilmiştir . 

Ancak ileride bahs edileceği üzere, zemin cin
si değiştikçe korozyon hızı da değişmekte ve bazı 

zemin cinsleri içinde de çe liğin fonttan daha da
yanıklı olduğu görülmektedir. Nitekim 6 değişik 

zemin cinsi içi nde 4 yıl süre ile yapılan deney
lerde, özelli kle hava geçi rgenliği fazla olan kumlu 
zeminler içinde font düktil borul arın i<orozyon ba
kı mınd an çelik borulardan daha az dayanıklı ol
dukları ortaya konulmuştur. 
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Font düktil ile gri fontun koroıyon bakımın

dan birbirine yakın dayanıklık gösterdikleri tespit 
edilmiştir. Ancak font düktil içinde karbonun de
mir karbit halinde küresel biçimde ve homojen 
olarak bulunması sebebiyle. korozyona dayanıklı

lığı gri fonttan daha üstündı.ir. Nitekim 144 font 
düktil ve 96 gri font malzemenin üç ayrı zemin 
içindeki korozyonu bakımından yapılan bir çalış

mada, korozyona dayanıklılık bakımından font dük
til boruların gri fonttan daha üstün oldukları tes
pit edilmiştir. 

2.6.2.2. Zemin Cinsinin Korozyona Etkisi : 

Zemin içinde bulunan çözünebilen tuzlar elekt
riki iletkenliği arttırdıkları için zeminin korozif 
özelliğini artırırlar. Bu nedenle zeminierin koraz
yon bakımından derecelendirilmesi genellikle gös
terdikleri rezistiv.iteye göre yapılır. Zemin rezis
tivitesi ile koroıyon arasında yaklaşık olarak şu 

bağıntı vaııdır: 

Zemin rezistivitesi 
Koroziflik derecesi 

Ohm-cm. 

< 700 Çok korozif 
700-2000 Korozif 

2000-5000 Orta korozıt 
>SOOO Çok az korozif veya 

ı korozif değil 

Bu çizelge kaba bir sınıflamayı teşkil eder ve 
zemin hakkında kes in bir hüküm ifade etmez. NI
tekim literatürde değişik sınıflamalar yapılmak· 

tadır. 

Zemin içinde koroıyon değişik yollardan ce
reyan eder. En önemlisi konsantrasyon pili şek

l inde olanlardır. Çünkü zemin yapısı kısa mesa
feler içinde büyük ölçüde değ iş ebilir. Fa rklı ya
pıda zemin içine gömülmüş olan bir boruda mey
dana gelen korozyon şekil : 2'de görülmektedir. 
Şekil de boru hattı (Al ve (B) zeminleri içinden 
geçmektedir. Borunun potansiyeli (Al zemini için
de (B) zemini içindekinden daha yüksektir. Dola
yısı ile (Al zemini daha korozif bir zemindir. So

runun (Al zemini içinde kalan kısmı anat olarak 
ko rozyona uğrar. 

Bazı halde borunun gömülmüş olduğu zemin 
karışık bir yapı gösterir. Özellikle yabancı malze
me ile dolgu yapılan bölgelerde boru yüzeyi de
ğişi k karakterde elektrolit ile karşı karşıya gelir. 
Bu durumda yersel anat ve katot bölgeleri teşek-

'kül eder (Şekil : 3) 

Koroıyon olayında zeminin dane yapısı ve ha

va penetrasyonu da rol oynar. Yukarıda belirti!-
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miş olduğu gibi yeraltı borularındaki korozyonun 

devamı için oksijen gereklidir. Fazla oksijen ala

b-Hen bölgeler katot, az oksijen alabilen bölgeler 

anat olur. Dolayısı ile farklı oranda oksijen penet

rasyonu boruda korozyona sebep teşkil eder. Şe

ki l · 4'de boru hattının gömülmüş olduğu zemin 

Şekil: 2 

A.: Arıod ik bölge (Korozyorı) 

C: Kotadik bö lg e 

Şekil: 3 

Koplama yapılmış bölge s ~ C44t;;.(QZ. )JJ.t9. fh!'~ .. cs:ı<W z :ı&SiJN4 

,~- ...... ,,.....,~"' 

j.ANODiK Bölg~ ı 
K aroz yarı 

Şekil: 4 



üzerinde belli bir bölge hava almayacak şekilde 

perdelenmiştir. Bu bölgenin altında kalan boru par
çası anat olacak ve korozyona uğrayacaktır. Şe

hir içindeki boru hatlarında bu durumla sık sık 
karşılaştırılır. Üst kısmı beton, asfalt v.b. ile •kap
lanmış olan bölgelerde korozyon daha fazladır. 

2.1::.2.3. Kaplamanın Etkisi : 

Boru sathına kaplama yapılarak koroıyon hızı 

azaltılabilir. Ancak endüstriyel şartlar altında ya
pılmış en mükemmel kaplamalar bile borunun elekt
riksel ızolasyonunu tam olarak sağlayamaz. Bu gün
kü teknik imkanlarla ve ekonomik ölçüler içinde 
yapılabilen en iyi kaplama borunun koroıyonunu 

yüzde bire 'kadar azaltabilmektedir. 

Boru kaplama cinsi ve kalınlığının seçiminde 
zemin cinsi ve borunun projesinde öngörülen iş

letme ömrü gözönüne alınır. Ancak kaplama mal
zemesinin seçiminde en önemli hususu ekonomik 
faktörler teşkil eder. Bu nedenle yeraltı boruları

nın kaplanmasında uzun zamandanberi çeşitli as
faltik malzemeler kullanılmaktadır. Asfaltik kap
lamalar, boru deformasyonuna uyabilecek derece
de elastik özelliği yanında ekonomik oluşu ile de 
tercih edilmektedir. 

Borular üzerine yapılacak asfaltik ·kaplamanın 

cinsi, kalınlığı ve işçiliği detaylı olarak standart 
hale konulmuştur. Standartiara uygun olarak kap
lama yapılmış boruların şiddetli korozif zeminler 
içinde bile ömürleri çok uzundur. Bu nedenle ye
raltı borularında yapılacak kaplama en az boru cin
sinin seçimi kadar önemlidir. Zira borunun yapı!-

Fotoğraf: 1 
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mış olduğu malzeme ·korozyona daha az dayanıklı 

olsa bile, mükemmel bir kaplama yapılmak sure
tiyle istenilen işletme ömrünün temin edilmesi 
mümkündür. 

Buna rağmen en iyi işçilik, depolama ve ta
şıma şartlarında bile daima ·kaplama bozuklukları 

ve hatalarının meydana geleceği gözden uzak tu
tulmamalıdır. Kaplamada meydana gelen çok kü
çük açıklıklar korozyon bakımından büyük tehlike 
teşkil eder. Zira böyle durumlarda çok küçük bir 
anat bölgesine çok büyük bir katot bölgesi karşı 

gelir. Dolayısıylae anadik bölgedeki korozyon akım 
yoğunluğu çok büyük değerlere erişeceğinden bu 
bölgede boru ·kısa sürede delinir. 

Borudaki kaplama bozukluklarının başlıca ne
denleri şunlardır : 

- Kaplamanın yapılmış olduğu makinelerde 
arıza olarak meydana gelen atlamalar veya karış

malar, 

- Yapılmış olan kaplamalarda mevcut hava 
kabarcıklannın meydana getirdiği Iğne delikleri, 

- Mekanik veya termal çatlamalar, 

- Kaplanmış borunun taşınma ve depolan-
ması sırasında meydana gelen sıyrılma, oyulma 
ve çizilmeler, (Foto : 1 ve 2) 

- Borunun serilmesi sırasında dolgu malze
mesi içindeki kaya parçalarının darbe tesirleri, 

- Bazı zemin cinslerinin ani kuruma sırasın

da büzülıneleri sonucu kaplamada meydana getir
diği hasarlar, 

Fotoğraf: 2 
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Fotoğraf: 3 

- Ağaç veya diğer bitki köklerinin kaplama 
üzerindeki etkileri, (Foto : 3) 

- Yeraltına sızan veya dökülen çeşitli orga· 
nik solventlerin çözücü etkisi, 

- Bazı bakteri cinslerinin çürütücü ve yıpra· 

tıcı etkisi, 

- Boru üzerinde sonradan yapıl acak tamirat 
veya ek işlemler nedeniyle meydana gelen bozul
malar, 

- Borunun yük altında çalışması sırasında 

meydana gelen deformasyonların sebep olduğu 

çatlamalar veya kabarmalar. 

Yukarıda belirtilen ·kaplama bozukluklarına ha
talı işçilik ve ·tedbirsizlik sonucu ortaya çıkması 

muhtemel çeşitli kaplama bozukluklarını da ekle· 
rnek gerekir. 

2.6.3. Katodik Koruma : 

Katadik koruma koroıyondan korunmak için 
en emin ve en ekonomik yolu teşkil eder. Boruya 
ya dıştan bir doğru akım uygulayarak veya çinko 
ve mağnezyum gibi demirden daha elektronegatif 
bir metal ile pil teşkil ederek boru katot haline 
getirilir. Böylece borunun koroıyonunu tamamen 
durdurmak mümkündür. 

Katadik koruma hem çıplak hemde kaplanmış 

borulara uygulanabilir. Ancak çıplak borularda akım 
ihtiyacı çok yüksek olacağından , borunun daha ön
ce kaplanarak akım ihtiyacının azaltılması daha 
ekonomik olur. Böylece kaplama bozukluklarından 

ileri gelen hatalar da emniyet altına alınmış olur. 
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Şehir dışındaki uzun boru hatlarında koraz
yon önlemek için katadik koruma mutlaka uygu· 
lanması gereken en elverişli bir metoddur. Buna 
rağme n şehir içi yapılarında katadik ıkaruma uy
gulamasında bazı güçlükler ortaya çıkar. Şehir içi 
boru şebekelerinde katadik korumayı güçleştiren 

başlıca hususlar şunlardır: 

- Evlerde kullanılan bazı elektrikli aletlerin 
topraklaması için muslukların kullanılması nede
niyle şehir içi su borusu şebekesinde kaçak akım
lar mevcuttur. 

- Şehir içinde su borularının geçtiği bölge
lerde, telefon hattı , elektrikli tren vb. çeşitli elekt
rik ak ımı taşıyan tesislerin interferans etkisi ne
deniyle katad ik koruma yapmak güçleşir. 

- Şehir içi su dağıtım şebekelerinin geomet
rik biçiminin çok karışık olması homojen bir ka
todik koruma yapılmasını güçleştirir. 

Bu nedenle katadik korumanın daha çok şe

hir dışı boru hatlarında uygulanması uygun olur. 

2.7 - inşa, işletme ve Bakım Ekonomisi: 

Ele alınan bir projede, hidrolik hesapları ta· 
kiben, çeşitli malzemeden imal edilecek, kapla
malı veya ·kaplamasız borular için 2.1 ve 2.3'deki 
şartları gerçekleştiren et kalınlıkları hesaplanır. 

Hesaplanan çap ve et kalınlıkları için her malze
menin imal, taşıma, yerleştirme, özel parça, ba· 
kım amortisman giderleri belirli usullere göre ay
rı ayrı kıymetlendirilir. Bu şekilde hesaplanan çe
şitli boru maliyetleri, aralarında karşılaştırıldığın-



da en düşük olan mai iyet, boru mal.zemesinin se
çiminde, karara etken olur. 

3- SONUÇ: 

Ele a lı nan bir su i letim veya su dağıtım pro
jes inde kullanılacak boruların seçiminde etken olan 
hususlar, boru azami iç basıncı, boru çapı, dış 

aznml yükler, hendek ve boru serme şekli, taşı

ma ve işyerinde depolama şartları, işletme ömrü 
ve bütün bu hususlım gerçekleşti rmek üzere se
çilebilecek borunun maliyeti olarak ortaya çıkmak
tad ır. i şletme ömı·ü hariç diğer hususlar proje sa
hasının topoğrafi k durumu veya şartnarnelere uy
gun olarak yap ı lacak projelendirme ve hesaplar 
sonucu bulunmaktadır . işletme ömrü ise, hatalı iş
letme ve tedbirsizli k sonucu doğacak arızaların 

dı şında , korozyonun etkisi altındadır . 

Korozyonun söz konusu ol duğu zeminlerde 
k ullanıl acak boru cinsinin seçiminde hem teknik 
hem de ekonomik faktörlerin bir arada incelen
mesi gerekmektedir. Zira boru hattının mevcut iş

letme şart i nn altında yeteri süre arnniyetle okul
I anı l a b i l ecek ömüı·de olması buna .karşılık maliye
t inin de d üşü k olması istenilmektedir. 

Bir boru hattının, projesinde öngörülen örn
ründen daha ewel çalışamaz hale gelmesi çeşitli 

problemler yaratmakta ve bu yolla uğranılan zarar 
çoğu zaman boru hattının ilk tesis masrafların

dan da büyük olmaktad ı r. Zira işletme altında bu
lunan bir boru şebekesinde, özellikle şehirlerde 

~osya l hizmetlerde kullanıl an boru şebekelerinde , 

borul a r ın sökülerek yerine yenisinin konulması 

yal n ız iş çil ik ve malzeme kay:p la rı ile kalmamak
ta, i ş l etme kes;klilderi gibi hiç istenilmeyen mah
zurl ar ortaya ç ı ·a rmaktad ır. Diğer t araftan şehir 

içinde boru değ iştirme ve tamirat işleri son dere
c :ı güç ve pahal ı olmaktadır . 

Bu nedenle mevcut zemin ve işletme şartları 

gözönüne a lı n::ırak borunun işletmede kalabileceği 

örnrün dikkatle tayin ed ilmesi ve maliyet de göz· 
ö~ün e a lı narak en uygun malzemenin seçilmesi 
gereki r. 

Şayet boru herhangi bir koruyucu kaplama ya
p ılma dan araziye gönı ül ecekse, maliyet karşılaş

tırmas ı nda önde gelmese bile korozyona daha 
dayanı kl ı malzemeden imal edilecek boru tercih 
edi lmelid ir. Bu günkü bilgilerimize göre demirden 
yapılm ı ş boru malzemelerin in içinde korozyona en 
dayan ı k lı o lan ı font düktil 'dir. Ancak çelik ile font
düktil' in ko roıyo n dayanıkldığı arasındaki fark da 
çok büyük deği ldir . Çelik ile font-düktil'in bu kar-
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şılaştırması söylendiği gibi boruların zemin Içine 
çıplak konulması halinde yapılabilir. Halbuki, şart

namalere uygun koruyucu kaplama yapılmak sure
tiyle borulardaki korozyonun etkisi yüzde birine 
kadar azaltılabilmektedir. Bu durum, yeteri mükem
mellikte kaplama yapılmış olan borularda, boru 
malzemesi cinsinin büyük önem taşımadığını or
taya koymaktadır. 

Şu ha!de korozyona daya nı k lılık, dolaysı i!e 
işl etme ömrü açısından boru seçimi yapılırken, 

borul arın yapılmış olduğu malzeme değil, kapla
ma cinsi birbiri ile mukayese edilmelidir. Veya 
ayn ı kalitede kaplama yapılmış olan çelik veya 
font düktil boru l arın korozyona karşı eşit ömürele 
olacakları kabul edilmeli ve boru cinsinin seçimin
de ekonomik hesaplar gözönüne alınmalıdır. Bu he
saplar yapılırken ·kaplama bozu klukları bütün bo
ru cinsleri için aynı ölçüde söz konusu olabilir. 

Kaplamanın bozuk yapıldığı veya yükleme, ta
şıma, depolama ve serme sırasında kısmen hasar 
meydana gel ebileceği kabul edilmiş olsa bile, font 
diikt il i le çelik borular arasındak i korozyon hızı 

fııı \( ı , kaplama bozu kluklarından ileri gelen koraz
yondan daima daha azdır . Bu nedenle muhtemel 
kaplama bozukluklarının font düktil ve çelik boru
ların ekonomik mukayesesinde, çelik boru aleyhine 
bir faktör olarak kullanılması doğru olmayacaktır. 

Ancak, memleketimizdeki işçilik şartları gözönüne 
alınarak normal kaplama dışında, taşıma, depola
ma ve serme sırasındaki olumsuz etkilere daha 
daya nıklı olacak özel ve takviyeli bir kaplama ya
p ı l mas ı düşü nülebilir . Yapıl acak ekonomi•k hesaplar· 
dn maliyeti artı rıcı bu unsurun ilave olarak göz
ön;jne alınması gerekir. 

Sonuç ol arak Içme suyu borul arının seçimin
de gözönüne al ınncak hususlar şöyle özetlenebilir. 

1 - Standarti ara uygun kaplama ve serme 
yap ılm ış olmak şa rtıy l a Içme suyu borusu olarak 
hem çelik hem de font düktil boru kullanılabilir . 

2 - Bu iki boru ci nsi arasında seçim yapı lır

ken, yukarıda belirtilen şa rtla r gerçekleştiği tak
dirde her iki sin in de işletme ömrünün aynı olduğu 
kabul ed ilerek yal nız ekonomik faktörler gözönüne 
alınmalıdır . 

3 - Hangi boru tipi .kull anılırsa kull anıls ı n , 
Yurdu nıuzdaki malzeme, taş ıma ve I şç il i k şartl a rı 
gözönüne a lın arak ya pıl acak olan kapl amanın tak
viyeli olması ve standartl arda sözü edilen t ipler
den daima emniyetli ol anın ı n seçilmesi gerekli 
ve yeterli görülmektedir. 
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REOLOJiK MODELLER 

1. REOLOJiK ÖZELLiKLER VE Kil IÇiN MO
DEL: 

Reolojik modeller, killerde müşahede edilen 
gerilme, şekil değiştirme ve zaman davranışlarını 

karakterize etmek için kullanılırlar. Model para
metreleri ve katsayıların nümerik değerleri, nu
muneler özel 'test şartlarında (geri i me- zaman, 
gerilme veya deplasman .kontrolu) çeşitli deney
Iere tabi tutularak elde edilmişlerdir. 

Bazı durumlarda numunenin ' sınır şartlarında, 

sıvının su kabından taşması önlenmiş diğer durum
larda ise sıvının ihracı önlenmeyerek bazı şart

larda akışına müsaade edilmiştir. Bu şekilde neti
ce elde edilmiş fakat şişmiş maddenin reolojik 
karakteristikleri yinede tam olarak anlaşılamamış

t ır. Bununla beraber bu limit değerler daha genel 
çevre ve yükleme şartlarında kil sistemlerinin reolo
jik davranışlarını haberdar eden bir temel esas 
olarak kullanılmaktad ırlar . Deney şartlarının limitli 
oluşu prosedürü bazı şartlara maruz bırakmıştır. 

Model tekniğinin esas prensibine itirazlar olmak· 
tadır . Burada umumiyetle, kil sistemlerinde defor
masyonları gösteren çeşitli mekanizmaların mey
dana getirdikleri topluluğa itirazlar olmaktadır. Mo
dellerin şimdiki kullanışı bileşenlerin (yaylar, sür
tünme elemanları, su kapları) iki boyutlu bir di
zilişi halindedir. Bu elemanlar paralel veya seri 
halinde birbirlerine bağlanmışlardır. Sistemin dav
ranışı gerilmeler ve şekil değiştirmalerin birbiri
ne ilave edilmesi prensibine dayanıl arak modeller 
vasıtasıyla önceden anlaşı lır. Bu hakikat yalnız 

ve yal nı z küçük gerilme ve küçük şekil değiştir
me değerleri için geçerlidir. Taritin bu şarta bağlı 

olınasıda prensibin ıkıyınetini bozmaz. 

Floküle bir kil partıkılı yapısının geometrik
karakteristikleri partıkılın şekli ve partıkılların te
mas yüzeylerinin durumuna göre tespit edilir. Prob
leıniıı çözümünü kolaylaştırmak için bazı farazi
yeler ileri sürülmüştür. Bunlar; 

a) Partkıl yapıları 2 yönlü ve birim kalınlık

tadır. 

• lnş. V. Müh. 

Yazan: 
HASAN ÖZYiGiT* 

b) Partıkıllar ufak pleytler halinde birim ka
lınlıkta ve oldukça büyük uzunluğa sahip
tirler. 

c) Partıkılların temas~ kenar- yüze şeklinde

dir. (Partıkıllar birbirine paralel durumda 
değildirler.) Böylece partıkıllar birbirleri
ne karşı değişen temas açılarında yönel
mişlerdir, bunlardan başka diğer farazi
yeler ise; 

d) Partıkıllar sistem boyunca aynı tarzda yö
nelmiş lerdir. Şayet dağılım yönelme açı

sı nın devamlı bir fonksiyonu ise dağılı

ının sabitliği sonsuz ölçüde bir yığın ge
rektirecektir, bundan dolayı : 

e) Sabit olarak dağılmış bir sistemden alı

nan örnek bir yığınında belirli ölçülerde 
olabilmesi için belirli sayıdaki partıkıl yö
nelmelerinden meydana gelmiş olması ge
rekir, ve son olarak; 

f) Partıkıl yönelmeleri, simetri eksenince sı

nırlanan açının maksimum ve minumum 
değerleriyle limitlendirilmiştir. 

2. KiL YAPISI iÇiN MEKANiK DOMEL : 

Kil yapısının kesmeden dolayı şekil değiştir

nıesi yalnızca bir elastik y 1 şekil değiştirme ve 
plastik- visko-e lastik şekil değiştirme y2 ile teş

kil edilen mekanik bir modelden meydana gelmiş

tir. Burada bağımsız bir Hooke yayı G1 biraz de
ğiştirilen Kelvin veya Voigt elementi ile Şeki 1 1 

de görüldüğü gibi seri halde bağlanmıştır. Ikinci 
element bir Hooke yayı G2, bir ıkayıcı -r

0 
ve kat

sayısı 112 olan bir su kabından ibarettir. Burada 
şek il değiştirmelerle ilgili eşitlikler kolayca çıka
rılabilir. 

Reolojik modeller, hakiki maddelerin davranış
larını belirtmek için teşkil edilen nazari fikirler
den meydana gelmiş şekillerdir, daha açıkça be
lirtmek için, modeli ilk tanıtan ilim adamının ismi 
başa getirilerek söyleni r, Hooke cismi, St. Venant 
cisnıi, Newton sıvısı gibi. .... 
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Şekil : 1 - Kil yapısı için mekanik model 

Çarprimaya karşı çekme eğrisi çizildiğinde 3 
ideal maddenin karakteristik şekilleri bulunur. Şe

kil 2'de gösterilmiştir. Bir Hooke cisminin şekil 

değiştirmesi derece derece arttırıldığında, gerii
rnede keza ağır ağır arttırılır. Çekmenin şekil de
ğiştirme ile münasebeti şekilde oldukça lineer
görülmektedir, fakat daima böyle olması gerek
mez. Elastikiyetin tarifi ile istenilen tek husus, 
derece derece azalan şekil değiştirme ile aynı 
eğri çizilir ve gerilmenin tamamıyla kalkmasıyla 
hiçbir daimi deformasyon ıkalmaz. St. Venant cis· 
mi için çizilen eğride akma gerilmesi değerine 

kadar elastik kısım görülür. 

Bir Hooke cisminin şekil değişimi sonsuz ola
rak arttırıldığında, iki şey olabilir, şayet madde 
plastikse akma gerilmesine ulaştıktan sonra St. 
Venant cismine dönüş ür. Bununla beraber, madde 
kırılabilir bir yapıya sahipse, belirli bir gerilme 
değerinde kırılır, bu maddenin kırılma gerilmesi
dir. 

6 
Kesme 
gerilmesi 

Deplosman 
mert e besi 

Elastikiyet, plastikiyat viskosite ve mukave
met temel reolojik özelliklerdir, diğer birçokları 
bunlardan elde edilirler. Nazari olarak Hooke cis
mi elastikiyet ve mukavemet özelliklerine sahip 
olup viskositesi yoktur, Newton sıvısı viskosite
ye sahiptir fakat elastikiyet ve mukavemet! yok
tur, St. Venant cismi elastik ve plastik özellikler 
gösterir fakat viskositesi yoktur. Hakikatte bunun
la birlikte her madde değişen derecelerde bütün 
reolojik özelli·klere sahiptir, bu ikinci reolojik ak
siyomu teşkil eder. 

Bu girişten sonra reolojik modelleri (St. Ve
n~ n t cismi, Bingham cismi, Kelvin cismi, Sewton 
maddesi, Maxwell elementi, Burgers cismi) yapı· 

sal formüllerini, reolojik davranışlarını ve bitüm· 
!erin reo!ojik davranışlarını belirten özel bir mo
deli inceleyelim. 

3. REOLOJiK MODELLER : 

St. Venant cismi katı bir elsimdir ve gerilme 
rıkma değerinin altında olduğu müddetçe daimi de
torrnasyonun olmayacağı özelliğ i yle karakterize 
edit": i ştrr. Bu değere erişir erişmez, daimi bir 
deforınasyon başlar ve herhangi bir değere ula
şabilir, halbuki gerilme akma değerinde sabitleşir, 

daima cismin içindeki elastik reaksiyonlarla mu
vazene temin edilir. 

Plastik deformasyon bir defa başladıktan son
ra çok daha küçük yüklerde de, ki bu yükler baş
lang ıçta bu deformasyona sebep olan yüklerden 
çok daha azdırlar, devam eder. Üst akma noktası 
dikkatli ve çok yavaş bir yüklemeyle yükseltile
biliııir. Bu fikir şekil 3'deki St. Venant cismini 
meydana getirmiştir. Burada masa üzerinde du
ran bir ağırlık alınmıştır, ve masayla cisim ara
sında bir sürtünme mevcuttur. Bu sürtünme sabit 
durumda yüksek hareket başladığında daha düşük 

bir değerdedir. Ağırlığın ucuna bir tel bağlanmış· 

tır ve derece derece artan bir P kuvvetiyle çekilir, 
ilk önce tel gevşek durumdadır, sonra sıkı duru-

1 

1 
1 

1 

' Hız 
mertebesi 

t 4' 
·-- ---(o} elastik madde (b} Plastik madde 

(c} Viskos madde 

Şekil : 2 - Reolojik Diyagramlar 



ma geçer. Çekme kuweti statik sürtünmeden kü
çük olduğu müddetçe, ağırlık haraketsiz kalır, P 
statik sürtünmeye erişti ğ i ve çok azda olsa geç
tiği taktirde ağırlık harekete başlar ve hareketin 
sab it hızıyla eşitliği koruyabilmesi için P kinetik 
sürtünme değer i ne ind irgenmelidir. Neticede el
de edilen yük- hareket eğrisi şekil 3'de görülmek
tedir . 

p 

SI V 

Siaiik Sürtünme 

Kinelik Sü.r tı:irıme 

Şekil : 3 - St. Venant cismi model 
(Edwards, Phillips ve liu, 1943) 

P yükü için u gerilmesi, D- 1 hareketi için d 
deformasyonu alındığında modelin davranışının St. 
Venant sınırlarındaki test değerlerini verdiği gö
rülür. Hooke cismi sahasınıcia dahil edebilmek için 
tel bir yayla değ iştirilmeli veya St. V. Elementi, 
H. Elementi ile seri olarak bağlanmalıdır, bu iş
lem sembolik olarak St. V- H şeklinde gösterilir. 
Şekil 4'de görülmektedir. 

Plastikiyetin esas f iziki problemi akma şartı

nın tayinidir. (Akma şartı ; Viskoz bir oismin özel
liğidir . ) Akma şartı saptandıktan sonra gerisi ma
tematiğin ·işidir. Akma şartı akma noktasını (elas
tik durumdan, plastik duruma geçiş noktasını) ta

yin eden reolojik değişkenierin bir fonksiyonudur. 

Kesme durumunda plastik akış, kesme gerilmesi 

belirli bi r değere (v1) ulaştığında başlar. Bu St. 

Yenant'ın akma şartı olarak adlandırılmıştır. Hencky 

(1924) yılında, elastik enerji için akma şartının 

maddenin birim hacım kapasitesine bağlı oldu

ğunu belirtmiştir. Maddenin plastikiyetinl , belirli 

kapasitedeki bir kaba benzetmiştir. (<ki bu mad

denin hacminde depolanabilecek maksimum elas

t ik enerji miktarını göstermektedir.) Bu maksi

mum değer sabit bir değerdir, şayet şekil değiş-

DSI TEKNiK BÜLTENI MAYIS 1975 SAYI 32 

p 

~~ ----

Şekil : 4 - St Venant- H cismi 
(Edwards, Phillips ve Liu, 1943) 

tirme işinde fazla enerji sarfedilirse, <kap taşa

caktır. Bu taşma, akma noktasını gösterir. Bu fi
kir Hencky'nin akma şartının esasını teşkil eder. 

Katı maddeyi Euclid maddesi olarak tanımlı
yoruz, katı maddenin zıttı olarakcia Pascal (1663) 
yılında bir madde düşünmüştürki maddenin par
tıkılları birbirlerini hiçbir mukavemet göstermek
sizin sonsuz kolaylıklarla geçerek hareket eder
ler. 

Bu viskesiteye sahip olmayan bir sıvıdırkl bu
na ideal sıvı diyoruz. (Paskal sıvısı) Euclid ·katısı 

ve Pascal sıvısının ikisindede •kütleyle ilgili mad
desel sabitler görülmez, bundan dolayı reoloji sı

nırları dışında kalırlar . Bunlardan sonra ilim dün
yasına maddesel sabitleri ihtiva eden ve böylece 
reolojiye ait olan iki Ideal madde daha girmiştir 

bunlar Hooke katı cismi ve Newton sıvısıdır. 

Tablo : 1 'de bu klasik cisimler listelenmiştir, 

burada ortak olarak hacımla ilgili bir reolojik eşit
lik bulunmaktadır. Bu eştlikte isotrepik (veya hid
rostatik) basınç p, elastik kübik ·kabarma (şişme) 

veya hacımsal şekil değişme (e) ile bir eşitlik 

hallnde görülmektedir. 

-p=k.ev 

bir diğerinden eşitliklerle ayrılmışlardır, burada 
kesme sürtünmesi (shearing tractlon) T farklı cl
slmler için farklı eşitliklerde teşkil edilmiştir; 

i) Hooke elastik cisminde, kazanılabilen dep
lasman mertebesine 

'T=p. y veya, 
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TABLO: 1 

Klasik Cisimler Tablosu 

sıvı 

Maddenin 
Akış 

gösteriliş i 
Ideal Viskos 

Paskal Newton 

Sembol N 

Kesme sabiti o +-- '1 

ii) Newton sıvısında, kazandamayan hız mer
tebesine, 

.,.=,y· 
St. Venant plastik cisminde plastik deformas· 

yon veya akış boyunca sürtünme değişmez. 

r=vt 

dir. 

Bu eşitlikler, basit kesme durumunda belirle· 
yici reoloj ik eşitlikler olarak kullanılır, burada cis· 
min dönmesi yoktur. Katı cismin dönmesi halinde 
deformasyon olmasa bile orada bir hız mertebesi 
cincaktır ve d iğer bir eleman, ,kesme hızı G· göz· 
önüne alınacaktır. Daha genel durumlarda, G· bile 
yetersiz olacaktır , bu gibi durumlarla uğraşmak 

için, son derece küçük bir deformasyon d belir
tilmiştir, bununla beraber, açıdaki değişmeyle il
gili teğ etsel bileşen d, ve uzunluktaki değişimle 

ilgili tulani bileşen d1 belirtilmişt i r. Bu uzunluktar 
dönme ile etkilenmezler. Basit kesme alayında, 
deplasman mertebesi y=2.d, ve cismin dönme ha
linde, kesme miktarı G = 2.d,'dir. 

Zamana göre türevleri alınırsa, deformasyo
nun hızının d·, y· ve G· ile ilgili eşitlikler bulunur. 
Deformasyonun kazan ılan bir şekil değişimi oldu
ğu gözönüne alınırsa, d yerine e, ve akışı göster
mek içinde deformasyon hızı f, d· yerine yazılır. 

Çeşitli maddelerdeki reolojik farklar hacımdaki de
gişmelerle etkilenmezler, laminar kesmeden baş

ka deformasyonlar gözönüne alındığında, reolojik 
eşi tliği daha genel bir şekilde izah etmek için, 
sürtünmeler izotropik gerilmelerle ve deformas
yonlar kübik şişmelerl e (kabarmalarla) azaltılma

lıdır. St. Venant cisminde maddenin akışı düşü
nülmemeli , maddedeki akış (viskosite) düşünüldü

ğünde başka bir model alınmalıdır. 
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KATI 

Plastik 
D efor- E lastik Rijid 

masyon değişim 

St. Venant Hooke Euclid 

St. V H 

ll ı !J. ~ 00 

Bingham ve Green (1919). yağlı boyada plas· 
tik ve viskosite özelliklerinin bulunduğunu gör
müşlerdir. Binghanı'dan önce yağlı boyanın bir sı

vı olduğu ve viskositesinin Poiseuille kanunu ile 
bulunabileceği düşünülüyordu, fakat bulunan vis
kosite zahiri bir viskositeydi. ( ,') Dik bir yüzey 
üzerine konan sıvılar belirli bir zaman içinde ha· 
reket ederler, şayet hareket etmezlerse bunlar ka· 
tı cisinılerdir, şayet boya tabakası çok ince ise, 
ağ ırl ığ ı bir kesme gerilmesi meydana getirecek 
akmayacaktır. Bu tabaka kendi kendini otamatik 
olarak meydana getirir, tabaka katınsa akar ve ge· 
risi kalır. Bu sebepten diğer bir idea l madde lü· 
zumludur ve bu maddenin reolojik eşitliği diğe r 

2 eş i tlik vasıtasıyla çıkarılabil i r. 
.,.=,,, .... ..... ... (1) 
7 = 1) y ....... . . ... (2) 

buradan , 
T =v+'laı . "( 

Denkl em, iki katsayı ihtiva etmektedir, akma 
gfJril nı esi v ve viskozite rıoı plastik viskozite ola· 
rakda adla ndırıl abili r. 

Bingham tarafından katı (stiffness) olarak ad· 
. ı an dırı !mı ştır. 

Reolojik problemleri matematiksel metodlarla 
çözebilmek için, tam olarak belirli reolojik özel
liklere sahip ideal cisimler fikrinin yaratılması lü· 
zumludur. Bu işlem kolaylaştırılabilir. Bunun için 
hakiki maddenin davranışiarına benzer karakterde 
bir model hazırlanır, hakiki cismin davranışları 

kuwetler ve uzamalar şeklinde yaklaşık olarak teş· 

kil edilir. 

Bu terinıleri gerilmeler ve deformasyonlara 
çevirmek istersek netice bizi reolojik bir eşitliğe 

götürür. Plastik konumda daha karışık bir davra· 
nışı izah etmek için St. V. kayıcısı bir H yayına 



ek l enmişti r, bu metot geliştirilerek, Bingham cis
mi için bir model teşkil edilebilir, bu elsim belirli 
bir gerilme değerinden daha az bir gerilmeye ma
ruz bırak ıldığında elastiki olarak şekil değiştirmiş 

olur. Yay birinci element olarak çalışmış olur, bu
nunla beraber akma gerilmesi geçildiğinde elsim 
plastiki olarak deforme olur, bunun için yay bir 
kayıc ıya bağlanmalıdır, plastik deformasyon hızı 

artt1rı ldığında gerilmede artacaktır, bu durumda 
ise ·kayıcı aynı düzlem içinde bir kaba bağlanacak 
ve yayda bunlara karşıt durumda olacaktır. 

Bu model bir zemin sistemi ·için düşünülürse 

mineral yapının basınca karşı direnci yay tarafın

dan, zemin içindeki suyun akışına karşı dirençte 
geçirimsiz bir piston tarafından temsil edilecek
tir. Model şek il 5 b de görülmektedir. Modeller
de görülen deplasmanlar çekme neticesi uzunluk
ta meydana gelen artışlar veya uzam a l a rdır. Bun
lar her cins deformasyon ve deformasyonlara te
kabül eden gerilmelere çevrilebilir. Çekme, kes
me gerilmesini temsil ediyorsa, uzarnalarda kes
meyi temsil eder şeklinde düşünülebilir. 

Şekil : 5 a - Bir.gham ci sm i reolojik medeli 
,, : ::~kma gerilmesi ııpl : plastik viskosite 

y : deformasyon ~1ızı 

Şekil : 5 b- Bingham c Ismi modeli 
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Modellerden yapısal formüll ere gitmek gayet 
kolaydır bu şekilde modeller daha kolay bir şe

kilde gösteri l miş olmaktadır. Bingham cismi için 
yapısal formül; 

B= (N/ St. V) - H burada, 

Seri halinde bağlamayı, 

/ P2ralel bağlamayı göstermektedir. 
Modeller ve yapısal formüller yardımıyla reolojik 
davranı ş ı anlamak kolaylaşmıştır. Bunlar vasıtasıy

la çeşitli idenl cisimlerin reolojik eşitlikleride ko
layca bulunabili r. Bu eşitlikler çeşitli gerilme ve 
deformasyon durumlarını birbirine bağlar. 

Elementler seri halinde veya parelel halde bir
birlerine bağlıdırlar seri halde birbirlerine bağ

landıklarında, bir zincirin halkaları gibi hareket 
ederler. aynı gerilmeyi alırlar sistemdeki uzama 
e!ementlerin her bir in in uzamasının toplamına eşit 

o!ur. Pare lel halde bağlandıklarında elementler ay
nı d eplasmanı yaparlar. Sistemin aldığı gerilme 
elementlerin tek tek aldıkları gerilmelerin topla
mına eşittir. 

Bir katının elastisites i, (yumuşak bir cisimde 
olsa) Hooke tipindedir. bir Hooke cismine uygu
lanan şekil değiştirme cisme yük tatbik edildiği 
sürece orada depo edilir, ve yük kaldırıldığında 

tekrar kazanılır . 

Elastik ve viskosite özellikleri gösteren mad
delerde, bunun aksi olur, ve sızmadan dolayı za
man arttıkça yükün kaldırılmasıyla değişimin ka
zanılması daha azalır . Başka bir deyişle şekil de
ğiştiren madde elastikiyetir.i kaybeder ve dalıili 
gerilmeleri gevşer. 

Şekil 6a'da Maxwell sıvısının gevşeme egrısı 
görülmektedir. S

0
,t= 0 zamanındaki gerilmeyi, T gev-

şeme zamanını . e tabiii logaritma tabanını göster· 
mektedir. Hooke katı cismi ve Newton sıvısından 

bazı reolojik eşitlikler elde edilebilir. Bu kombi
nasyonda dt zama nı süresince ulaşılan sonsuz kü
çüklükteki du deplasmanı gözönüne alınmıştır. 

-r · 7 u · un 
y- =-- + - . e · = - "- + -- (3 ) 

J! ı '1 n E /1. 

Bu reoloj ik eşitliği gösteren maddeye Maxwell sı
vıs ı denilmiştir. 

dr T 

d=- - + -
u P.ı '1 

burada du. elasuk, duv akıcı deplasmanları gös

termektedir. Maxwell sıvısında deplasmanlar top
lanırl ar. Elastik Hooke cismi modeliı:ıin bir yay, 
Newton sıvısı modelinin ise bir -kap olduğunu bi
liyoruz. Şayet bu cisimlerin deplasmanlarını top
lamak gerekirse, Maxwel sıvısı modelini elde et-

41 
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' s 

s. 

l 

Şekil : 6 a- Mexwell sıvısı gerilme eğrisi 

M=H-N 

ı 

'" 
Şekli : 6 b- Maxwell sıvısı modeli 

rnek için bu elsimler seri halinde bağlanmalıdır

lar_ Şekil 6 b'de model görülmektedir. 

(3) eşitliği, 

~: +11Y= N şeklindedir, bunun çözümü ise, 

buradan Kelvln'in çıkardığı netice şudur, elastik 
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katılar içinde bir moleküller arası sürtünme var
dır (buna katıların viskesitesi diyoruz) şekildeki 

değişmeye karşı dahili direnç değişme hızına bağlı 
olduğundan bu sınıflama sıvıların moleküler sür
tünmesiyle birlikte yapılabilir ki buna sıvıların vis
küsitesi denir. Kelvin aşağıdaki durumun daha iyi 
an laşılab i lmesi için bir model tavsiye etmiş, bu-

rada küçük •kabarcıklarla (vesiküllerle) dolu bir ya

pıya sahip elastik katı bir ci sim düşünınüştür. Ka

barcıkların birbirleriyle temasları olduğunu (bir 

sünger gibi) veya her kabarcı ğ ın elastik •katı ci

sim içinde ayrı <>lduğunu ve bütün gözeneklerinin 

akı c ı bir sıvı ile (sıvı yağ gibi) doldurulduğunu 

farzetmiştir. 

Bu tip bir katı cisim üzerindeki statik tecrü

beler, hacım ve şekildeki elastisiteyi gösterirler, 

kinetik tecrübeler ise enerji kayıplarını gösterir

ler. 

Newton 'un sıvıların viskesitesi kanununa gö

re, Kelvin .in kabarcıklarla dolu vibratörü , hareke

tinin hızıyla orantılı bir direnç gösteren basit bir 

1 vibratörün çökme kanununa uyacaktır. 

5 tLT TANESI 

Kil partikılları 

Düşük derecedeki 
konsolidasyonda fhıküle kolloid 
partikıllar 

Aynı fakat mahalli basınç 
konsentrasyonu dolayısiyle 

yüksek derece konsolidasyona 
tabi partikıllar. 

Şekil : 7 - Zeminden alınmış bir numune 



Kelvin'in izahına uygun olarak şekil 7 deki 
gibi, zeminden alınmış bir nümuneyi gösterebili
riz. Aynı şekilde davranan boşluklarla kaplı homo
jen bi r maddeye biz Kelvin katı cismi diyoruz. Mol
del reoloj ik eşitlik elde etmek gayesiyle kullanıl

maktadır. S ıv ıyla dolu yapı yüklendiğinde, yükün 
bir kısmı katı cisim tarafından, bi r kısmı ise sıvı 

tarafından alınmaktadır. Buda sünger yapının bo
zulmasına sebep olur, bu esnada yük sıvı kısım

dan şekil değiŞtirmeye maruz bırakıl an katıya 

aktarı lmı şt ır . Katı ve sıvı gerilmeleri birbirlerine 
eklenirler fakat deform asyon bütün durumlar için 
aynıdır . Bu Maxwell sıvısındaki durumun tam ter
alınan gerilmeler aynı, deformasyonlar ise birbi r
leri ne eklenmektedi r. Yay ve kap birbirlerine pa
rele l olarak bağ l and ıklarında şekil 8 elde ed i lir. 
Bunun reolojik eşitliği kolayca yazılır. 

K=H/ N 

$ekil : 8 --K elv in cismi modeli 

-r= p.y, -r =lJY 

gerilmeler birbirlerine ekl eneceğinde n ; den ; 

>ı , : katı visküsitesidir. 

Sabit d eğişi mler için (·y- = Ol. T=p.y ve Kelvin ci s· 
mi Hooke katıs ına dönüşmüş olur. Kompleks ideal 
elsimlerde (Hooke H elastik cisminde yay, St Ve
nan St. V plastik oisminde bir masa üzerinde .ka· 
yan bir ağı rlı k, ve Newton N sıvısında kap vasıta

i: ı y la) modeller, yapısal formüller ve reolojik eşit
likler şeklinde teşkil edilebilirler. 

Bir kompleks cismin reolojik eşitl ik leri, seri 
halinde bağ l amalarda deformasyonlar toplanarak , 
parelel halinde bağlamalarda gerilmeler tarılana
rak elde edilir. 
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Aynı cinsten elementler birbirl erine bağlandı

ğında meydana gelen cisimde aynı özelliklere sa
hip olur. Hı--: H2 =H gibi , fakat kompleks elsimler 
içi n bu kaide genelleştirilemez. M 1M2/M'dir. Fak3t 

MI - M2= M . K,/K2=K. M-N= M, • M,-H= M2 ' 
K/ N= K1 , K 1 / H=~'dir. 

Asfaltı gözönüne getirecek olursak, asfalt ken
disinin yapı malzemesi olarak kullanılmasını sağ· 

layan elastik bir özelliğe sahiptir. Bunun Için Hooke 
katı cismi gibi düşünülebilir, hakikatte yol mühen
disleri yaptıkları projelerinde yalnız bu hakikat üze
ri nde dururlar. Süzülme durumu gözönüne alındı
ğ:n da asfalt Maxwell sıvısı gibi düşünülür, bunun
la beraber şurası unutulmamalıdır ki, asfalt alıko

nan bir elasti'ki özellik gösterir, bu özelliği onu 
Maxwell sıvısından daha ilerilere götürür. Asfalt 
çok oğ ır vi skozite ve akış durumuna sahip olduğun
dan bir sıvı karakterini kaybeder. Bunun Için K'nın 
M'ye eklenmesi seri halinde olmalıdır. Bu cins bir 
model Burgers (1935) tarafından ileri sürüldüğün

den modelin ismi Burger cisml (Bu) olmuştur. 

Bu = M-K= (H-N) - (H/N) ........ ......... . (4) 

(4) yap ısal formülünden reolojik bir eşitliğe git
mek için 4 reolojik katsayının (2 'si viskosite 2'si 
elastikiyet katsayıları) varlığı unutulmamalıdır. Kes
me (daha genel olarak kırılma) gözönüne alındı

ğında bu katsayılar M - kompleksinde alelade vis
kos ite (1Jl. K-kompleksinde katı viskosite (lJ,l 
birinci durumda sıvı sertliği, rijidite (p.1) ve ikinci 
durumda alelade sertlik (p.) 'dür. 

Mu cisminin reolojik eşitliğinin çıkarılışında 
daha uygun bir metot Reiner (1945) tarafından 

kullanılmıştır. Burada M ve K komplekslerinin dep
lasmanlarının birb.rlerine ilave edilme özelliği göz
önüne alınara k M- cisminin eşitliğinin çıkarılma

sı nda kulla nıl a n metot aynen kullanılmıştır . 

Formülünde, 

T ' T d [ -p./ lJ 5 .t 
y· = - + -+ - e 

'1 P.ı dt ( Yos+ -
1
-

TJ , 

!ı 11/TJ,. t )] Te dt 
o 

(5) 

Burada Yos katı bileşenin başlangıçtaki şekil deği

ş im ldi r . işlemle uğraşıldığ1nda, 

TJ+TJ, ,.. p. - tı/11 . t ( ı 
y-= ,.-- + --- 6 Yos+ -

TJ · Tl s P.ı TJ , 'l s 
t f T. /

1
T/s . t dt) 

o 
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elde edilir. Bu cimmine gerilmesiz ve şekil de
ğişimsiz bir durumda gerilme tatbik edildiğinde, 

yukardaki eşitlikte y
0
=0 ve 't=O koyarak y= _:::_ 

11 ı 
bulunur .. Bulunan değer Hm elementine göre ani 

şekil değişimidir. Şayet gerilme sabit olarak tu
tulursa ,.·=O, 

't 't -p./TJ,.t 
y·= - + - e 

TJ 11, 

elde edilir, iki tip devamlı deformasyon aynı an
da meydana gelir, ·ikincisi sonsuz zamanda yok 
olur. Birincisi büzülme ve ikincisi elastik ön tesir
dir. f.lı in sonsuz ölçüde arttığını farzedelim, bi
rinci eşitliğin sağ tarafındaki ikinci terim yok olur 
ve yapısal formüldeki H m elementi N- K olur. 
Lethersich bitümlerin davranışlarını belirtmek için 
bu tip madde kullanmıştır. Kullandığı aletlerle ve
ya kullandığı cins bitümle Lee ve Markwick'in 
(1937) 'de yaptığ akustik elastikiyetle ilgili gözlem
leri yapamamıştır. Buradanda görüldüğü gibi bl
tüm N, N-K, M-K, gibi mütemadi yaklaşmalarla 

temsil edilecektir. Bitümlerin en belirli reolojik 

rı. K 

o) N_ K= N_(H/N) 

+ 

b) M/ N=(N_H)/N 

Şekil : 9- Bitümin reolojik davranışını temsil 
için Lethersich tarafından tavsiye edilen modeller 
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özelliği akış (N), ikinci belirli özelliği ·kalıcı elas
tikiyeti (K) ve sonuncusuda akustik elastikiyet
tir, (H) 

Lethersich bunun için şekil 9'da görülen 2 al
ternatif model tavsiye etmiştir. Bullların yapısal 
formülleri K-N ve M/N'dir. Bunlar Lethersich 
cismi (Ll ve Jeffreys cismi (J) olarak isimlendi
rilirler. Transformasyon neticesi 

K-N = (N/H) -N=N/(H-N) =N/M elde edi
lir. Buradanda modellerin benzerliği sonucuna va
rılır. 

4. KARIŞIK REOLOJİK ÖZELLiKLER IÇiN 
ÖZELLİKLER : 

Bosworth (1949) ve Fisher (1950) gerilme, 
burulma ve izotropik basınç altında katılaştırılmış 

karbon dioksitteki hacmi akışı incelemişlerdir. Her
hangi bir maddenin hacım davranışlarını en genel 
ve uygun şekilde belirliyecek bir model üzerinde 
çalışmışlardır, bu modelde bir akıcı kap bir elas
tik yayla parelel bağlanmış olup, bu sistem diğer 

bir akıcı kaba seri halde bağlanmıştır. 

Buraya kadar olanki kısımlarda bütün reolo
jik özelliklerin 3 temel unsur, elastikiyet, plasti
kiyet ve viskosite ile belirtilebileceği görülmüş

tür. Çok karışık reolojik özelliklere sahip cisim
lerde H,N ve St V'nin değişik kombinasyonları ile 
kolayca temsil edilebilirler. 

Tablo 2'de bu cins bir şema görülmektedir. 
Bazı mümkün kombinasyonlar teorik düşünceyle 

veya ampirik faraziyeler yardımıyla ifade edilmiş

lerdir. Poynting veThomson (1902). PTh=H/M mo
delini cam lifinin davranışını izah etmek Için, 
Trouton ve Ran ki ne, TR= N- PTh modelini kurşun 
telin burulmadaki davranışını izah etmek için kul
lanmışlardır. Bu ideal cisimlerin reolojik eşitlikleri 

tablo 3'de özetlenmiştir, bunlar kesme sürtünmesi 
-: kesme deformasyonu dt, bunların zamana göre 
t;irevleri d· ve y- cinsinden ifade edilmişlerdir. Ay
r. ; eşitlikler normal çekme u, normal deformasyon 
dn ve uygun maddesel parametreler p. yerine E, 
TJ yerine -,., cinsindende ifade edilebilirler. 

Eşitlikler lineerdir fakat madde özelliklerini 
belirten parametrelerin sabitler olması gerekir. Ila
vesel olarak deformasyonlar ve bunların türevleri 
deplasman mertebesinin y· veya hız mertebesinin 

y lineer fonksiyonları olarak ifade edilirler. Bütün 

lıu basitleştirmeler lineer reolojik davranışları gös

termek içindir. Fakat daima yeterli değildirler, ba

zan madde parametreleri reolojik değişkenlere 

bağlı olurlar ve lineer olmayan bir durum ortaya 

çıkar . 
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Tablo : 2 - Reolojik cisimler şeması 

z ~ 
<t o 
::ı: 5 
w E 
_J ::> 
w z 

2 

3 

4 

5 

6 

sıvı KA T 1 

ViSKOS A K IŞ PLAST iK DEFO RMASYON E LASTi K DE GiŞi M 

S e rı boQıom o 

Poreıeı boğ ı omo 

Tablo : 3 - Reolojik eşitlikler sistemi 

e.lenı1117 sıvı ka t ı 
rıumo 

visl:os a .b:; "e!:ia ::.unme plos/11< eloslik değisim Lan . akış 

tY Sf 1/ H 

1 Y=l/r; T- 1} -o l = pY 

G/)@ (~ (?> 

ff"=N-fl P=S/1/- H K=HIN 

ı y =ı/17 +1/fi l 

ty@ 
r- VI =o; l-).IY 

® 
r- pYt- 7Js V 

@ 
7ln /® 

L.=N K 

.@ B- (NI stV)-fl l PTh-HiM ~J J-N IM t-@ r ~ r r- .:;. J/TJpz @ 3 
lsh?~tıH <'e-~(E, ~ p,.,fie ~~~b rl!l Y-1'tfilfl(-ff{e-f/fl(YoK t;J;fref/ti/J@ @ 

Ba=H-K ~~ &bw- (Ml S! V) -ll K I N TR=N-PTil 

. • .p l,N•~ r 14 - P..ı fi; 'ı\... ~ ıtİ~(s-..J.J/1/el+#ı ~) ri;) Y-T'Wf:+iili- '1,( e Iii (ftu: +t Qk 'li)@ . . ~ 

ı 
\ ScnwSc8-IN/S!V)-K -~ - <;:,e.-i bağ lo.mo. 

8 ~ .Cii 1 po.ro le.l bo~lamo. 

ı 
zi-ts-ıJ.J.'lPI~l7K +.i _&e-flf'jiıl or..!. /ts-J.)el!t'atj 

ı 1/plT/x flr1 '1< 11,{ 
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MODEL TEKNiÖiNIN KRiTiÖi : 

Reolojik modellerin killerdeki gerilme şekil de
ğiştirme ve zaman davranışlarını karakterize et
mek için ·kullanıldıklarını belirtmiştik. Killi bir ze
minin reolojik davranışını tam olarak mekanik bir 
modelle ifade etmek hemen hemen imkansızdır. 

Model parametreleri oldukça basit deneysel araş

tırmalarla hesaplanmaktadır ki bu değerler hakiki 
değerlerden farklı olmaktadırlar. 

Doymuş killi bir zemin için hacımla ilgili dav
ra nış Kelvin modeli vasıtasıyla , deviatorik davra
nış ise bir Burgers modeliyle tasvir edilmiştir. 

Uzun zaman süresi boyunca olacak bir deviatorik 
davranış için Maxwell modeli düşünülebilir. Mo
deller Hooke tipi elastik elementlerle (yaylarla) 
ve Newton tipi akıcı elementlerle (kapaklarla) teş

kil edilirler. Lineer viskoelastikiyet faraziyesi bü
yük bir faraziye olmaktadır çünkü; 

a) Hacmi davranışa dayanan Kelvin modeli
nin yay elemanı tam elastik değildir, çünkü yükün 
kalkmasıyla değişim tam olarak kazanılamaz, Yük
leme durumunda ise büyük gerilme değerlerinde 
yay lin~er olmadığından gerilme miktarı arttırıl
clıkça (su muhtevası azalıyor) yay katı bir hal alır. 

bl Hacmi Kelvin modelinin akıcı elemanı ka
bın yavaşfatıcı tesirinin ani permeabiliteye, sı•kış
tırrnaya, boşluk oranı ve konsolidasyon ·katsayısı 

(Cvl ye bağlı olması nedeniyle orta derecedeki 
gerilmalerde sistem üzerinde etkili gerilmeye kar
ş i oldukça az hassasiyet gösterir. 

c) Belli bir su muhtevasında deviatorik ge
rilme değişim davranışı (belirli bir referans za
man için) limitli sınırlar ·içinde (Çökme gerilme
sinin % 60- 70'ine kadar olan değerlerdel lineer
dir. Yük artışlarının süresi uzadıkça lineer davra-

nıştan farklı durumlar meydana gelir. Uzun zaman 
çalışmalartnda bu noktanın önemi büyüktür. 

d) Hacımsal ve deviatorik geriimalerin müş

terek hallerinde, hacımdaki değişmeden (azalma) 
dolayı, su muhtevası değişir (azalır). Bu devlato
rik Maxwell modelinin akıcı elemanına etki eder, 
ve zamana bağlı bir viskosite davranışı meydana 
gelir. Su muhtevasındaki azalışta viskositede bir 
artış meydana gelir. 

Netice olarak sabit model parametreleri (li
neerlik faraziyesil ile model tekniği, kapların ve 
yayların 

i) Zamana, 

ii) Etkili gerilme durumuna 

iii) Hacim değişmesine (su muhtevasındaki 

değişme) 

bağlı olan ortalama bir spektrumudur. 

Killi zeminler çok değişik büyüklüklerde par
tıkıllar ihtiva ederler burada her partıkıl etrafı bir 
su örtüsüyle kaplıdır, bu su tabakasının viskesitesi 
çok büyük bir değerle serbest suyun viskositesi 
arasında değişir. (Schmid, Winterkon). Partıkıli ar 
arasındaki bağın mukavemet! oldukça karışık kim
yasal etkiler yanında partıkılların birbirlerine ya
kınlığına ve geometrik dizilişlerine bağlıdır. 

Winterkorn (1943). killi zeminierin geriima
lere tabi tutulduklarında geniş ölçüde yavaşlayıcı 

(relaxation) durumları gösterdiklerini müşahade 

etmiştir. Diğer farklı gerilme durumlarında daha 
farklı yavaşlayıcı durumları müşahade edilmiştir. 

Böylece büyük gerilme artışları için sabit model 
parametreleri ile basit bir Maxwell modelinin de
viatorik davranışı bize aksettirebilmesi çok büyük 
bir faraziyeden ileri gidemez. 
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YERALTISUYU POMPAJININ PRATiK MAKSATLAR 
iÇiN TEORi VE HESAPLARI 

1 - SERBEST AKÜFSRLERDE POMPAJ KUYULARI 

1.1 -Giriş 

1) Kuyuya akan bütün su, tesir sahasındaki por 
hacminden gelir. Her (t) anı için : 

q . t = tesir sahasının por hacmi olur. Bu 
göstermektedirki, (R) tesir yarı çapı za
manla değişmektedir. 

2) 1. de belirtilen ve (R) mesafesinde ki ke
sitte akım sıfır ve (r0) mesafesindeki akım 
(q) ye eşittir. Böylece su miktarı (q), R 
mesafesinden r0 mesafesine kadar s ı fır 

ila q değeri arasında değişir. 

w[,---:-
~r- -

"' ~-.. 
~r- I 

r-
;; o 

f.-"' 
!--

- ~r 
R ·-

Şekil : 1 

• Maden V. Müh. DSI. Jeoteknlk Hizmetler ve Yera l t ı su 
lan Dalresi BaşkaniıCı • 
Bu makale bbr. 8 AOustos 1972, 9 september 1972 den 
çevrilmiştir. 

Yazan : Fritz FESSLER 

Çeviren : faruk KARAASLAN* 

3) (r0) dan (RJ mesafesine kadar (V = kf. 

~) Darcy kanunu caridir. Burada hızın 
dr 

ufkl olduğu kabu !edildiğinden q = 2'11' . rh . 
d h 
cı;:- - yazılır . 

4) (H) kütlesi (Şekil 1) aküferin kalınlığına 
eşittir. 

1.2. Eşitilkierin çıkartılması · 

Kuyuya belirli bir hızla su g i ri ş i için belirli bir 
basınç yüksekliği gerekir. ( 6 h) bu basınç yükünü 
doğuran yüksekliktir. Zira burada basınç ve su sevi
yeleri aynıdır . Ayr ı ca kuyu cidarı akım sahası sını 

rıdıı . 

(Şekil : 2) deki serbest düşmede : 

V = r y 2g 6 h dır . 

- --- - v="?,V2g .l1h - --
Şekil: 2 
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Tesir sahasında Ise V = kf . 
d h 

dr 

giriş hızını sızma mesafesine ve (kf) ile münase
beti olan bir (K.J değerine bağlıdır. Bunlar nazarı 

itibare alınarak ortalama giriş hızının V ~ 1<, 

\ 12 g 6. h şeklinde olduğu ortaya çıkar . 

Birçok pratik rasatlardan ortalama değerler. 

Kf = 10-2 • ••• ••• • •••• 10··< ve 

K = 0,4 kf ...... 0.55 kf olarak bulunmuştur. 

Buna böre (hı) yükündaki (V0 ) ortalama giriş hızı : 

V0 ~ (0.4 ...... . ..... 0.55) Kf y 2g l:l h dır. (1) 

Bu (l:lh) a göre çözülürse : 

l:lh . ~ 0'
31 

V
20 

dir. (Kf = 0.01 m/ s için) (la) ve 
Kf2 

Ah ""= 0,17 V2o 
u dir. [Kf = 0.0001 m/s için) 

Kf2 

ortalama giriş hızı ise : 

V
0 
~ q - olduğundan, 

2r0 IIhı 

0,45 kf y2g /:;. h . 
q 

yazı labilir. 

Buradan 

hı2 . (hı - hal ~ [ b ]2_1_ (1b) 
2.82 r0 Kf 2g 

elde edilir. 

(1 ve 1b) formülleri ampirik, yaklaşım formül
leridir. En büyük (Ah) sızma yüksekliği bütün SI!! 

seviyesinin kuyu dibine indirilmesi halinde vukubu
lurki bu ·taktirde Ah = hı olur. 

Ehrenbergers'in model araştırmaları ve Nahr
gang'ın tecrübelerine göre, kuyuda su seviyesindeki 

azami düşürme ( h1 = -~ - ) den fazla olmama

lıdır . Faka.t pratik tecrübeler bunun daima varit ol
madığını da göstermiştir. 

Sonradan da gösterileceği gibi, toplam su ge· 
!iri : 

q = 
II . kf (H2 - hı 2 l 

R 
ln ---0.5 

ro 

( 1) nolu eşitlikten : 
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Münasebetl yazılır. Eğer kuyuda azami düşüm ya
pılmış Ise: 

0,9 r0 II h ı kf y 2 g h ı 
.,. kf (H2 - h 2 ıl 

~ R yazıl abili r 

In -0,5 
ro 

Bundan da. 

H 2 h 2 
- ---- ~ -----R ...:.ı __ + 4 ro yhı3 (1c) 

1n .!.o__ 0.5 1n -- 0,5 
R r0 

elde edilir. 

Bu yaklaşık değer formüllerinden, (hıl in iste
nen boyutlarında, yeraltısu seviyesinin dü ş ü rülme 

nisbeti bulunabilir. hı ~ (0,4 - 0,5) H olduğu tes
bit edilebilir. Boyutlandırmada belirli bir (V0) giriş 

hızındakisızma uzunluğunun tesbiti yapılır . Bunun 
için 

/Kf 
V0 Max ~ V -- olduğu kabul edilse, (la) 

15 

eşitliQinden : Kf ~ 0.01 m/s için : 

Ah ~ -
1
- ve Kf ~ 0.001 m/s içinde 

725 kf. 

1 
Ah ~ elde edilir . 

1320 Kf 
(1 d) 

Ara değerleri Için lineer enterpalasyon yapılabilir. 

Yeraltısuyu seviyesinin düşürülmesinde, Max giriş 

hızından faydalanılarak (1 d) amprik eşitliğinden 

sızma yüksekliği tesbit edilir. 

Belirli bir (q) miktar ve (V0) ortalama giriş hı

zı için de belirli bir giriş yüzeyi tesbit edilebilir. 

V Kf 
Eğer V0 Max~ -- esas alınırsa , 

15 

h0 ~hı-A h 

elde edilir. 

(h ı l değeri V. S. seviye ölçümleri ile tesbit 
edilmelidir. (r) mesafesindeki bir kesitteki su geli
rinin sabit olmadığı tesbit edildiğinden, daima bü
yüyen (R) tesir mesafesi içinde kalan bir (r) me
safesindeki düşey kesitten geçen (qr) su miktar ı 

(R) deki kesitten daha büyüktür. Buna göre 

qr R2 - r2 
dir ve 

q R2- r2o 

R2 - r2 
. q elde edilir. (4) qr 

R2- r2o 



Bu (4) eşitliği her (t) anı için caridir. Aynı şekilde 

(h1) ve (h0) değerleri de sabit değildir. Aksi tak

tirde, daima büyüyen tesir sahasındaki (dh/dr) hid

rolik meyili daha küçük ve düşünülen bir düşey ke

sitten geçen (qr) su miktarı aynı zamanda daha 

küçük olmalıdır. Fakat belirli bir kesitteki hidrolik 

meyil zamanla büyürken zamanla büyüyen tesir sa

hası içindeki (qr) su geliri daha büyük olacaktır . 

Bunun için seviye eğrileri zamanın bir fonksiyonu
dur. Her düşey kesitte, her an için, 

R2- r2 dh 
qr = . q = 2 ,- rkf . - (S) yazılır . 

R2- r2o dr 

r = r0 için qr = q ve 

r = R için qr = O dir. (S) eşitliği su seviyelerinin 
diferansiel eşitliğidir . Bunun değişkenlerinin ayrıl

masiyle : 

R2- r2 dh 
· --- · - . q = 2 ,- kf . h . dh . yazılır. 
R2 - r2

0 dr 

Iki katıl (r) ve (r0 ), (h) ve (h) sınırları arasında 
kısm i entegralle 

q • [ R2 . 1n . _r_ - O.S (r2 - r20)] = 
R2- r20 ro 

,- kf (h2 - hı 2 l dir (6) r0 « 1 olduğundan (6) eşitliği 

(6) 

b [ ln__:__ - o.s~] = ,- kf (h2 - h2 ıl (6 a) şeklinde 
ro R2 

yazılabilir. Buradan : Kısmi akım için 

,- kf (h2 - h ı 2 l 
q = 

f 2 ) i 1n _r_ - os _r_ 
\ ro R2 

(6 b) ve toplam akım için q 
,- kf (H2 - h ı 2 J 
----(6c) 
In R/ r0 - 0,5 

yazılır . 

V. S. seviye eğrilerinin tesbiti için (6 a) eşitli şi (h) 
ya yöre çözülmelidir : 

v q [ ln+a-- 0.5 ~
2

2 ] 
h = 7r l<f + hı2 (6 d) 

h = H için, kuyu derinliği 

V q [ In ~o - 0.5 ] dır 
H = ,- kf + hı 2 

(r) ve (h) değeri birbirine göre ayarlanabilir. ve 
(h) pompaj süresine göre değişir. Verilen (H) de
rinliği ve (h 1) değeri belirli bir (R) tesir sahası 

için tesbit edilir. Böylece (R) deeğrine erişince (q) 
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sabit kalır ki bu taktirde (V0) önceden verilenden 
daha büyüktür. Önceden belirlenen (q), (H) ve za
manına bağlı (h1) deeğrleri, ayni zamanda -zamana 
tabi (R) büyüklüğüne göre de yeniden tanzim edi· 
lebilir. 

(6) eşitliğinden : 

R 
In 

ro 

,- kf (H2 - h2 ı l + O,S yazılır . 
q 

Buna bir misal varelim ; 

q = (0 ,02 m3/ s. 
h1 = (4 ,00 m. 

r0 = 0.30 m. 
kf = 0.002 m/s ve 

H = 6.00 m. olsun formülde yerine koyarak. 

R 3,14 X 0.002 (62 - 42) 
In - = + O.S = 6,8 

r0 0.02 

R e6·B, r0 = 283 m. 

H S.OO m. olsa idi. 

R 3.14 X 0.002 (S2 - 42) 
In - = + 0,5 3,33 

r0 0 .02 

R = e3·33 . r0 = 8,S m. 

Son misalde, önceden Pelirtilen (q) değeri an· 

cak kısa bir sürede çekilebilir. Yeraltısuyunun pom

pajında , umumiyetle büyük bir tesir sahası ile ilgi· 

lenilmez. En iyisi tesir yarıçapı önceden belirtilir 

ve (6 e) eşitliğinden (H) değeri hesaplanır. Burada 

mevcut pompaya göre (q) değeri belirlenir. Daha 

sonra (1 a) ve (1 b) eşitliklerinden (h 1) hesap 
ed ilir. 

(6 d) eşitliğinden yeraltı su seviyesi eğrisi 

tesbit edilir. Sabit (q) değeri ile, zamana bağlı olan 
(R) ve (hıl değerlerine erişilince her an için 
q . t = direne edilen por hacmi olduğundan : 

q. t R 
--= R2 . ,- H - 2 ,- J r . dr . h . yazılır (7) 

ll- ro 

Bu entegre! tam olarak çözülemez fakat yakla· 
şık olarak çözülebilir. Bunun için çeşitli (R) ve (tl 
pompaj süresi , su seviyesi ve (H) değerleri için 
q, r0 ve h1 tesbit edilmelidir. Bu değerlerden kore· 
lasyonla pratiğe en uygun ola nı alınır . (7) eşitliğin· 

deki entegralin yaklaşık çözümü : 

~ = 0,3 (H- h1) R2 p. dir. (8) 
ri b 

(R) tesir çapına arişineeye kadar gerekli (t) pom· 
paj süresi : 

0,3 (H- h ı l R2 p. 
t gg olur. (8 a) 

q 
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1.3 Misaller : 

Yukarıda anlatılan hususları misallerle açıkl a· 

maya çalışalım. 

q = 0.025 m3/S debili bir kuyunun tesir ya rı

çapı R = 300 m olsun. 

Kf = 0.002 m/S ve p. " ·· 0.3, r0 = 0.3 m olarak 
verilmiştir. 

V'l(f 
1) Sızma boyu : V0 ~ -- için 

15 

t.h ~ --- -----
(730 kf. 730 X 0.002 

== 0.70 m. di r. 

15x0.025 
hı~ = 4.45 m. 

0.6 X 3.14 X 0.045 
2) 

3) h0 ~ 4.45 -0.70 ~ 3.75 m. 

------ --- -- -

4) H ~ ' j 0.025 [ In 300- 0.5] + 4,452 V 3.14 X 0.002 0.3 
= 670 

3002 X 0.3 X 2.25 X 0,3 
5) t ~ - 730.000 saniye 

6) 

0.025 

~ 200 saat 

h~· j _ q [ V ... kf 
r r21 

In - - 0.5 -
2 

+ h2
1 r0 R J 

Şu değerler hesaplanır : 

hı .o 4.91 m. 

hJ.o 5.38 m. 

h4·0 5.56 m. 

h ı o. o 5.80 m. 

h30·0 6.17 m. 

hao.o 6.45 m. 

h150·0 = 6.63 m. 

lı 300 · 0 = 6.70 m. 

Su seviyesi eğrisi (Şekil : 3) de gösterilmiştir. 
(h,) değeri (H) ye erışınce (r) mesafesindeki 
(S,) düşüm elde edilir. 

r---· ,.. 
o ..... ~ "' o 

uı .... · ::'! <6 <Lı U) <!i 

o o o o o g ~ ·!il o o 
~ &1 

Şekil: 3 
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150 m. düşüm sahasındaki alanda yeralt ı su 
seviyesinin statik seviyesinin 2.00 m. altına kadar 
düşeceği ve bu seviyenin üstünün kuru kalması ge
rektiğine göre kuyu mesafelerinin boyutlandırıl ması 

gerekir. Kuyu mesafelerini 25 m. olan (Şekil : 4) 
Bir noktadaki düşüm , bu noktaya d iğe r kuyula r ı n 
tesirinden elde edilir. Düşüm noktasının sol tarafı

nın orta noktasındaki tesirler şöyledir. (Şekil : 4) 

1 nolu pompaj kuyusunun tesiri 6.70-5.85 = 0.85 m. 

2 6.70-5.85 = 0.85 m. 
3 

4 

5 

6 

7 

BRUNNEN 

6.70-6.25 = 0.45 m. 
6.70-6.40 = 0.30 m. 

6.70-6.47 = 0.27 m. 

6.70-6.55 = 0.15 nı . 

6.70-6.60 = 0.10 m. 

Toplam = 2.97 m. 

2 3 4 5 6 7 

t 25m 125m 125m i 25m t 25m 1 25m j 
Şekil: 4 

Sadece 2 m. lik bir düşüm istenildiğinden kuyu 
mesafeleri genişletilebilir. Böylece (4 No.) lu bu 
orta kuyudaki düşüm şöyle olur. 

2 

3 

4 

5 

6 

no. lu kuyunun tesiri 6.70-6.45 = 0.25 m. 
6.70-6.25 = 0.45 m. 

6.70-6.15 = 0.55 m. 

6.70-6.15 = 0.55 m. 

6.70-6.25 = 0.45 m. 

6.70-6.45 = 0.25 m. 

Toplam = 2.50 m. 

Tesir derecesine göre (H) 
yeniden tashihi gerektir. H 

kuyu derinliğinin 

6.70 + 2.50 = 9.20 
m. olarak seçilmelidir. 

Yukarıdaki misalde, q , r0, H ve h0 değerle r i 
verilen kuyuların boyutlandırılması yapıldı. Pratikte 
q, r0, H ve h0 değerleri vardır ve belirli bir pompaj 
süresi &onunda yeraltısu seviyesinin tesbiti istenir. 
Bunun için belirtilen pompaj süresi sonundaki tesir 
yarıçapı bilinmelidir (r) ve (lı) değerlerine ka rşılık 
olan (R) ve (H) değerlerinin tesbitiyle tesir yarı
çapı tayin edilebilir. Bunun için (h1) değerinde bil
dirmelidir. (6 f) eşitliğine göre 

In _.!!._ = .,. kf (H2 - lı2 1 ) + 0.5 dir. 
"'o q 



yaklaşık olarak (1 b) eşitliğinden (h 1 = h0 + ..l h) 
tesbit edilir. (bd) eşitliğinden de yeraltısu seviyesi 
gidişatı tesbit edilir. Bunu.ı için bir misal verelim . 

H = 9.0 m. 
q = 0.015 m3/S 
h0= 7.30 m. 
kf = 0.001 m/S 
r0 = 0.35 m. 
!J. = 0.3 

(h0) değeri 15 saatlik pompaj süresi sonunda tes
bit edilmiştir . 15 saat pompaj süresi sonundaki te
sir yarıçapı ve yeraltısuyu seviyesi durumu aran
maktadır . 

1 ı h2ı (h - h ı = l---q -]2- _ 1 = 1 0 2.82 r0 kf 2g 

l2.82 X ~:~~ 5x 0.001 r 2~ ~ 1
1.

68 

h1 = 7,5 m. için 

7.502 (7.50 - 11.20 

h1 = 750 için de t.h = 7,50 - 7.30 = 0.20 m. 

2) 
R 3.14 X 0.001 (9 .COL7.502) 

In - = - --+0.5=5 .65 
r0 0.015 

R = es.6s x 0,35 = 105 m. 

3) Yeraltısu seviyesi için (6 d) eşitliği mu
teberdir. Buradan şu değerler hesaplanır : 

hı.o ~ 7.85 m. 

h3·0 ~ 8.16 m. 

h6·0 ~ 8.35 m. 

hıo .o ~ 8.50 m. 

h20·0 ~ 8.70 m. 

h40·0 ~ 8.89 m. 

h so. o ~ 8.96 m. 

h200·0 ~ 8.99 m. 

Tesir yarıçapının tesbitinde (8) eşitliğinin de 
tahkiki gerektir. Bir önceki hal için , (R) değeri 

R ~ · J 0.015 x 15 x 3600 ~ 78 m. olarak bulunur. 
V 0.09 X 1.50 

Pratikte yeraltısuyunun düşürülmesi bir kuyu 
yerine birçok kuyu ile yapılır Düşüm sahasındaki 

belirli bir noktadaki düşümün büyüklüğü ile alaka
lıdır . Kuyuların birbirine tesiri neticesinede, her 
kuyudaki (h0) ve buna tekabül eden (S0) ölçülebi
lir. Bir kuyudan çekilen (q 1) debisine göre (H) , 
(q), (r0), (kf) ve (p.) nin mutlak değerleri anlaşı 

labilir. 

Bu kuyuya diğer kuyuların tesirini tesbit için , 
kademe kademe ileri gidilmelidir. 
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q, r0 ve h0 değerlerinden (h 1) değeri (1 bl eşit

liği ile elde edilir. Tesir yarıçapı, yaklaşık olarak. 
(8) eşitliğinden hesaplanır. (6 e) eşitliği ile elde 
edilen teorik kuyu derinliği, hakiki kuyu derinliğine 

identik değildir. Aradaki fark diğer kuyuların bu ku
yuya tesirinden ileri gelir. Bir misal verirsek : 

H = 9.00 m. olan iki kuyu düşünelim . 

r0 = 0.33 m. 
h0 = 5,00 m. 

Kuyu mesafeleri = 25 m. 
q1 = q2 = 0.032 m3/S. 
!J. = 0.3 
Kf = 0.002 m/S. 

Pompaj süresi = 50 saat 

1) h2 (h -h ı = [ 0.032 ]~ -1-
1 

1 0 2.82 X 0.33 X 0.002 20 

= 14.77 

5,50 m. için : 5,502 (5.50- 5.000) = 15.10 

h1 ~ 5.49 m. :l h ~ 0.49 m. 

2) R ~ , J o.032 x~x 3600 ~ 135 m. 
V 0.09 X 3.51 

V 0.032 l 135 -- ]----
3) H= ----- x In -- - 0.5 + 5.492 

3.14 X 0.002 0.33 

~ 7.65 m. 

Buradan görüleceği üzere kuyuların birbirine 
tesiri 9.00 - 7.65 = 1.35 m dir. 

2 - Yükselim (Şekli : 5) 

2.1. Giriş 

1) Belirli bir pompaj süresinde sabit q (m"/SJ 
debisinde pompalanan bir kuyunun etrafında bir 
düşüm konisi hasıl olur ki bunun por hacmi (q . t) 
dir. Pompajın durmasıyle su seviyesinde yükselim 
başlar. Düşüm sırasındaki durum (Şekil : 1) de 
gösterilmiştir . 

2) Düşüm konusundaki por hacminin dolması 
ayni zamanda (R) tesir yarıçapının büyümesine se
bep olur. Zira yükselimin sonunda düşüm konisi 
içinden çekilen su hacmi R den R1 e kadar olan por 
hacmine eşit olmalıdır. 

3) (r) den (r.l e kadai olan por hacmini dol
duran su (r. l den (R') kadar olan por hacmine eşit 
olmalıdır. Su seviyesinin (r, l de bir dönüm noktası 
vardır. Bu nokta yükselen su seviyesiyle dışarı doğ
ru hareket eder. (Rl) mesafesinden koniye akış sı

fırdır. Fakat (r. ) mesafesinden koniye (q) miktarın

da su gelir. Su geliri R1 mesafesinden (r. l e doğru 
sıfırdan (q) ye kadar artar. r. mesafesinden r0 me· 
safesine kadar akım q dan sıfıra kadar azalır . Bu
nun için her iki yanda akım sabit değildir . 
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2.2 Hesap eşitliklerinin çıkarılması 

(r. J mesafesindeki düşey kesitten geçen su 

miktarı (q) dır . 

(r0 ) dan (r. J e kadar olan mesafede : 

qr r2 rı - = - dir. Buradan qr = - q elde edilir. 
q , rı. <r\ 

rı dh 
Bu da q, = - q = 2 1r r kf h . - (10) demektir. 

rı. dr 

(10) eşitliği, (r0 ) ile (r. J sınırları arasındaki 

su seviyesinin diferansiel eşitliğidirki burada (r, J 

yükselim zamanına bağlı olarak büyür (r. J yükselim 

süresince büyür ve r. = R olur (RJ den (R 1) ne 

kadar olan por hacmi pompaj sonundaki düşüm ko

nisi büyüklüğüne yaklaşık olmalıdır. Bu da (H- hR) 

artık düşümü ortaya koyar (şekil : 5). 

·-' - - -_::::;..::::-..-
/ 

/ 

ı 
/ 

1 
o ..c ..c 

a: :I: 
.ı::. ..c 

1 - 1-r. -r.-r-
R 

RI 

Şekil: 5 

(10) diferansiel eşitliğinde değişkenler ayrıla
q . r dr 

rak = 2 1r kf h . dlı Bunun elde edilir. 
r/ 

h. 
2 7f" kf h2 ı elde edilir. 

ho 

Verilen sınırlar arasında q = 2 kf 1r (hı. - h20 ) 

olur. (10 a) 

r0 ve r ; h0 ve h sınır değerleri için 

2 7r kf r2 (h2 - h 2) 
q = x 0 (10 b) elde edilir. 

rı 

(10 b) eşitliğinin (h) ya göre çözümünden su 

seviyesi eğrisi elde edilir. 
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(r. J mesafesindeki toplam ekım dolayısiyle; yük
selirnde (13 -13 b) eşitlikleri her an için tatbik 
edilmelidir. 

Yükselim başlangıcında R1 = R, r2 r0 va 

h0 = h1 dir. Bu anda (12) eşitliği caridir. 

1r kf (H ı - hı0 ) 

q = R 
In 

(13) eşitliğinden : 

V (H2-; 20) 

hx = 2 In - + hı0 yazılır (13 ı;) 
rx 

Bir misal : 1. Bölümün (c) kısmında boyutlan

dırılan kuyular için yükselimin başlangıcında (h. J 

değeri olsun ve (r. J mesafesindeki deney kesitten 

geçen su miktarını tesbit edelım . 

q 

H = 6.70 m. 
300 m. 

Kf 0.002 m/S. 

h1 h0 = 4.45 m. olarak verilmiştir. 

1) (12) eşitliğine göre : 

3.14 X 0.002 (6.702- 4.45ı) 

In~ 
0.023 m3/ S dir. 

0.3 

2) (13 c) eşitliğine göre 

hx = v6.70
2 

- 4.50
2 

300 
21n - -

0.3 

+ 4.45 = 4.65 m. di r. 

3) (10 a) eşitliğine görede : 

q = 2 X 3.14 X 0.002 (4.652 - 4.252) = 0.023 m3/S. 

(11 b) eşitliğinden 

q = 

bulunur. 

3.14 X 0 .002 (6.702- 4.652) 

300 
In 

0 .3 

0.23 m3/ S. 

Yükselim sırasında r. ve h0 değerleri deği şe rek 

karşılıklı olarak r. ve h. olur. Kuyudan sadece (h0) 

değeri her an için ölçülebilir. Buna göre diğer üç 

değişken birbirine bağlı değildir ve doğrudan ölçü

lemez. 

Şartlardan 

1r kf (H21 - h2,) 

Rı 
In ---0.5 

r, 



1r kf (H 2 - h2
0 ) 

In ( r:ı) 
yazılabilir 

Tecrübi olarak bulunan belirli bir (h0) değeri 

için yaklaşık çözümler yapılabilir . Misal olarak 

H = 6.70 m. R = 300 m. h1 h0 = 4.45 m. 

kf = 0.002 m/s olsun (h0) ın ı;-eşitli değeri için 

h - • 1 h2 q2, - V 0 + 211" kf r/ (10 c) 

h = hx ve r = rx için 

h =-= • 1 h2 + - q- olu r 
X V o 211" kf 

(1 d) 

qr R2 - r2 q (R2- r2) 
- = - --- ve buradan q = 
q R2 - r2x ' (R2- r/ ) 

q (R2- r2) 
elde edilir. Burada q, = - - -- = 2 1r kf r. h 

(R2 - r/ l 
d h 
- dir. (11) 
dr. 

(6 .. .. .. 6 e) eşitliğinde olduğu gibi Integras

yon la : Kısmi akım Için 

q = 11" kf (h
2

- hx
2
) elde edilir. (11 al ve toplam 

r r'2 
ln - -0.5 -

rx R'2 

a kım için q 
1r kf (H2 - h/ ) 

R' 
In - - 0.5 

rx 

(11 b) ve 

su seviyesi eğrisi için de 

Vq (ın _r - 0 .5~') 
r R'2 

h = ____ x - + lı 2 yazılır 
11" kf X 

(11 cl 

ve h =' / H2- q (In R' / rx- 0.5) dir (11 d) 
X V 11" kf. 

(h.) değer i (10 d) ve (11 d) eşitliklerinden de he· 

saptanabilir. Bu iki eşitlikten : 

[( q In _!__ - 0.5)] 
2 7T kf rx 

h 2 + -- = H2 yazılır . 
o q 11" kf. 

Burad ıın (rx) mesafesinden gelen akım için : 
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7i kf ( H2 - h2 ) 
q = 0 elde edilir (12) Bunun 

In (R' / rx) 

gibi, (r) deki (q) için (10 a) ve (11 b) eşi i likleri 

de geçerlidir. 

11" kf (H2 - h2x) 

R' 
In -

rx 

Buradan : 

In 
(H2 - h2o) 

2 (h2x - h2oJ 
(13) 

-0.5 

H2 ·- h2 (H2- h2 l 
----'

0=-- = x + 0.5 (13 b) yazılır . 
2 (h2x - h2oJ 2 (h2x - h2o) 

tesbit edilen (hx) değeri ve (rx) mesafesindeki 
akımı bulalım. 

ho = 4.80 m. Için 

1. Yaklaşım : hx = 5.10 m. , In = 3.50 

(6.702- 5.102) 
2 (5.102- 4.802) ~ ~ 

3.0 

(6.702 '4'802) 

3.50 

6.00 ~ 6.27 ~ 6.24 

R ı 
2. Yaklaşım : hx = 5.12 m. , In - = 3.50 

rx 

2 (5.122 - 4.802: ~ 6.70~.802) ~ 6.702-4.802) 
3.00 - 3.50 

6.25 ~ 6.22 ~ 6.24 

Şu halde 
Rı 

hx ~ 5.12 m. , In - ~ 
rx 

3.50 

alınarak q 2 x 3.14 x 0.002 (5.122 - 4.802) 
= 0.039 m3/S bulunur. 

h0 :::. 5.00 m. olması halinde : 

RI 
1. Yaklaşım : hx = 5.40 m. , In - = 2.50 

rx 

2 (5.402- 5.002) ~ (6 .702-5.402) ~ (6 .702-5.002) 
2.50 - 2.0 

8.20 ~ 7.85 ~ 7.94 
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2. Yaklaşım : 
RI 

h. = 5.35 m . . In - = 2.50 
r. 

2 (5 .352 - 5.002) 
(6.702-5.352) (6 .702-5.002) 

~ ~ 
2.0 - 2.50 

7.20 ~ 8.10 

3. Yaklaşım : 

RI 
h. = 5.35 m . • In - = 2.8 

r. 

~ 7.94 

2 . (5 .352 - 5.002) 
(6.702-5.352) (6.702 - 502) 

~ ~ 
2.30 - 2.80 

Şu halde 

7.20 ~ 7.10 ~ 7.10 

RI 
h. ~ 5.35 m .• In -- ~ 2.80 a lı n a rak 

ı · 
X 

q = 2 X 3.14 X 0.002 (5 .352 - 5.352) ~ 0.045 m3/ S 

h0 = 5.50 m. olması halinde . 
1. Yaklaşım : 

h. = 5.85 m . . 
RI 

In - = 2.00 
r. 

(6.702-5.852) (6.702-5.502) 
2 (5 .852 - 5.502) "' ~ -----

8.00 ~ 

2. Yaklaşım : 

1.50 2.0 

7.10 ~ 7.30 

RI 
h. = 5.83 m. , In - = 2.00 

r. 

(6 .702- 5.852) (6 .702-5.502) 
2 (5.832 - 5.502) ~ ----- ~ -----

1.50 2.00 

7.40 ~ 7.34 ;g 7.30 

Şu halde 
RI 

h. = 5.83 m . . In - = 2.00 
rx 

q = 2 X 3.14 X 0.002 (5 .832 - 5.502) ~ 0.0465 m3/S 
alınabilir. 

h0 = 6.00 m olması hali için : 
RI 

h ~ 6,25 m., In - .50 ve 
X r X 

q ~ 0.038 m3/S olur. 

h0 6 SO m. mali için 

Rı 
hx = 6.60 m. , In - ~ 1 DO ve 

rx 

q ~ O 018 m3/ S elde edilir. 

(r. l mesafesindeki· düşey kesitten geçen akım 
miktarının kendisinden bir öncekindekinden büyük, 
fakat gittikçe küçüldüğü ve s ı fıra gittiği görülmek
tedir. 
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(~] oranında (R I) ve (r.J doğrudan tayin 

edilemez. Bunun için de yeraltısuyu seviyesi hesap 

edilemez. 

3. ARTEZiVEN AKÜFERLERDE POMPAJ KUYULARI 

3. 1. Giriş 

1. serbest aküferlerdeki kuyularda su seviye eğri 

leri ayni zamanda piozometre (basınç) eğrileridir . 

Halbuki artezyen aküferlerde durum böyle değil 

dir ve bunlar ör.tü tabakasının altına bağlıdır. Bu

rada basınç seviyeleri· ile su seviyesi eğrileri ayn i 

eğri değildir . Akım ufki kabil edilir. 

2. Kuyuyu (m) yüksekliğinin üzerinden su gel

mez (Şekil 6) Bunun düşürülmesiyle aküfer içindeki 

hidrostatik b_asınç çoğaltılır. Bunun .ıeticesjnde 

aküfer üstü yükü artar ve per boşlukları daral ır. 

Bu da su pompajına yardım eder Fakat daha uzun 

bir pompaj süresi düşünülemez. Zira bu halde bes

lenme olmaz. Birçok halde sonsuz yayılımit serbest 

bir aküfer gibi düşünülmek istenir. Fakat bu hal için 

basınç eğrilerinin serbest kısmı kadar uzanmas ı 

gerektir. Bu sebepten basınçlı aküterierin sınırı 

(serbest olan kısmı) bilinmektedir. 

(r0) ile Ru ) arasında basınç çizgileri örtü ta

bakası içinde kalır. (Rul ile (R) arasında ise basınç 

çizgileri su seviyesi eğrileri ile aynıdır. (Şekil 6) 

:ı: 

Şekil: 6 

3. 2. Hesap eşitliklerin rn çıkarılması 

d h 
q ~ 2 7T •rm kf - yazılır . Bunun entegraliyle : 

dr 



q In r 
2 -;; m . kf . 

elde edilir . 

verilen sınırlar için . 

27T m kf (H u - h ı l 
q = ---- -- ve buradna da 

R 
In 

ro 

h 

q = 
2 'ii' m ;,t (h- h l 

. _____ ı elde edilir (13 al 

In 

( 13 a) eşitliğinin (h) ya göre çözümünden yeraltı 

su seviyesi eğrisi elde edilir. 

r 
q. ln 

ro -·--
2 rı m kf 

(_1 3 b) 

pompajın başlangıcında (Hul, (H) ile ayni eşitliğe 

tabidi·r. Pompaj süresinin artmasıyla (R) büyür ve 
(Rul yarıçapından (R) yançapına kadar uzanan bir 
düşüm konisi hasıl olur. Gurada ve su seviyesi 
eğrileri aynıdır. (Yani R-Ru cırasında serbest nap şartı 
hasıl olur) . 

Genel olarak Ru ile R arasındaki su seviyesi bir 
doğru olarak kabul edilebilir. Bu bölgedeki por hacmi 
pompaj süresince çekilen su hacmine eşit olmalıdır . 

(Rul ile (R) arasındaki su seviyesi için (6 d) eşitli ğ i 

caridir. Zira (Rul kesitinde düşünülen düşey kesitten 
geçen su miktarı qRu = q dür. (Rul dan (RJ ye 
kadar olan kısım için 

lı = 
6 

/ q. In R~ 0.
5 ~~-=ı yaz ı lır. V "' kf 

(14) 

(Ru) mesafesindeki düşey kesit için de (6 Cl eşit

liği caridir. 

kf -;; (H2- Hu2 ) 

q = 
(In :u-0.5) 

(14 aı 

(r0 ) dan ( (Rul ya kadar olan kısımda akım sabitdir. 
Buna mukabil (Rul ile (RJ arasında ise sabit deği l

dir. h1 > m olacağı düşünülebilir . Eğer h ı L m olur
sa, h = m ~lan her (rJ mesafesindeki h = m rasat
ları enteresandır. (Şekil : 7) bu son hali gösteri r. 
Bu halde (hıl den (h = nı) e kadar olan kısımda 
sabit akım mevcuttur. Bunun için 

q 2 7T r kf h . 
d h 

carid ir. 
dr 
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Bu kısımdaki su seviyesi eğrisi için 

q . ln -V ( r) 
h = h 2 ı + ro 

';; kf 
-yazılır. (15) 

h = m olması halinde 

r 7T kf (m2 - h 2 ıl 
In -- = ------ olur (15 a) 

ro q 

(15 a) eşitliği basınç çizgisinin örtü tabakası altına 

isabet ettiği her (r) mesafesi için caridir. 

3.3 Tatbikat 

Yukarda yeraltısuyunun pompajında su seviyesi 
eğrisi veya basınç eğrisinin gidişatının önemli ol
duğunu kayıt etmiştik. Mevcut pompa imkanına gö
re, belirli bir giriş hızına göre (h 1) değeri bulunur. 

Bir . misal verelim. 

K, C.002 m/ S 

11- 0.3 

ro 0.3 m. 

Ru 200 m. 

(H-ml = 1.00 m. ve 

m 6.00 olarak verilmiştir. 

q 0.025 m3/S ve V0~ · J kf alınmıştır . 
V 15 

1 
1) ~ h ~ ---- ~ 0.70 

730 kf 

15 X 0.025 
2) 

0.6 X 3.14 X 0.045 

hı = 4.40- 0.7 = 3.70 m. 3) 

4) h= nı noktasının tesbiti için , (15 a) eşit

liğini kullanarak 

In 
3.14 X 0.002 (6 .002 - 4.402) 

0.025 

r = e4.ı 7 . r 0 = 19.50 ·m. bulunur. 

4.17 

5) (h-1) den (h = ) o kadar olan su seviyesi 
eğrisinin tesbiti için (15) eşitliğini kullana

rak. 

0.025 In --V ( 1.0) . 
h,.o ;;- 4.402 + - ---0

-·
3 

= 4.86 m. 
3.14 X 0.002 
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h5.0 = 5.54 m 

hı O· O = 5.68 m. 

hı 9 . 5 6.00 m. 

6) (r = 19.5 m.) den (Au = 200 m.) ye ka
dar olan kısımda basınç eğrilerinin tesbiti için , 
(13 b) eşitliğinden : 

+ 

30 
0.025 In --

11.5 
6.18 m. 

6.28 X 6.00 X 0.002 

h ı oo. o = 6.54 m. 

h200.0 = 6.77 m. 

7) Tesir yarıçapı R : 

R =eo so x 200.0 = 450 m. 

In 
R (7.0()2- 6.772) 3.14 x 6.002 

0.025 
= 0.80 

8) (Rul ile (R) arasındaki su seviyesi (14) 
eşitliğinden : 

h -v 0.025 [ 300 100 J 3oo - - - --. In - - - 0.5 - - + 6.772 
3.14 X 0.002 2002 4502 

6.88 m. 

h400 = 6.94 m. 

h450 = 7.00 m. 

9) istenen su seviyesi veya basınç eğrisinin 
elde edılmesi için pompaj süre ~ i tesbitinde (Au dan 
(RJ ye kadar olan kısmındaki por hacminin tahriben , 
su hacmine eşitliğ i nden hareket edilir. Buna göre , 
Gulden kaidesinden, 

q.t 
--~ (450- 200) (7 .00- 6.77) X 0.5 

Tl 

(
450- 200) 

200 + 
3 

qt 
Tl 

= 98000 

. 6.28 

t ~ 1 t7C 000 ~ aniye ~ 325 saat olarak bulunur. 

4 - SERBEST AKÜFERLERDE BESLENME 
DORME) KUYDLARI 

(SÜZ· 

Buraya kadar yeraltısuyu pompajından bahse
dildL Burada kuyulardan su verme (süzülme) hall 
incelenecektir. Bunun için boyutlandırma problemi 
çözülecek ve pompaj kuyusuna mesafe tesbit edi
lecektir. 

Birçok beslenme kuyusu halinde birbirine olan 
mesafeler boyutlandırılmalıdır . 
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4.1. Giriş 

Kuyu verilen bütün sular kuyu etrafında por 

hacmine gider. Akım sabit değildir. Düşümde oldu

ğu gibi ayni düşünce ve eşıtlikler caridir. 

4.2. Hesap eşitliklerinin çıkarılması 

Şekil : 7 

o 
.s::. 

(r) mesafes indeki düşey kesitten geçen (q) 

su miktarı sabit değildir. Çünkü artan tesir yarıçapı 

dolayısiyle her kesitteki su miktarının da artması 

icab eder. Buna göre : 

q 

q elde ed ilir. 

R için q2 = O ve 

r0 için qr = q di r. 

Her düşey kesitde , her an için (pompaj kuyul a rında 

olduğu gibi) . 

(R2- r2o) 
q , = (R2- r2o) . 

Buradan : 

d h 
q = 2 '" kf rh - caridi r 

dr 

dr 

(16) 

(R2- r2) 

(R2- r2) 
. q 2 ':T kf . h . dh yazı l ı r (16 a) 

Bunun entegraliyle : 

q ., (R2- r2) In r + r2 In r- ~] 
R2- rıoL 2 

= 'TT. kf . h2 elde edilir. r0 , r ve H sınırl a r için . 

q [ r R2 In - -0.5 
R2- r2o ro 

= r. kf (H2- h2) elde edilir 



r < 1 olduğundan 

q [ln -r -O.s ~ ] = 7ikf (H 2 -h2)yazılabilir. 
ro R2 

Kısmi akım için : 

q = ------ yazılır (17 a) 
( 

7i kf (H2- h2) ) 

r r2 
In -- - OS -

ro ' R2 

Toplam akım için : 

7i kf (H2 - h2 
q = 0 olur( 17b) 

( In ~o 0.5 ) 

Su seviyesi eğrisi eş itliiğ ise 
·-------,,-

h = V H2 - q lin -i - 0.5 ; : l dir (17 c) 

7ikf 

Kuyu derinliği için 

H = ' / _h_2_0 ~~-q~~-=[_l_n_R ___ o.s 1J yazılır (17d l 

V 'if kf r0 

Eğer (R) değeri belli değil i~e (17 a .. . de) eşitlik

leri doğrudan kullanılmaz . Fakat genellikle (R) ve

rilir . 

Eğer (RJ bilinmiyar ise, beslenme süresi ve bes

lenıneye verilen su miktarından (R) tesbit edilir 

(q . tl nin düşüm konisi por hacmine eşit olmasın

dan hareketle (8) eşitliği vasıtasıyle takribi (R) 

değeri elde edilir. 

R 'E v q.t 
0.3 . 1-' (H - h1) 

4.3. Tatbikat 

q = 0.02 m3/ S suyu kuyuya verilmesi gereksin 

Kf = 0.002 nı /S 

1-' = 0.3 ve 

r0 = 0.40 nı verilmiştir . 

Tesir sahasının 200 ın olması istenmekted ir. 

Beslenme kuyusu olduğundan V0 max ~ • 1 kf V 3o 
olmasına müsade edilmektedir. Ayrıca kuyuya su 

seviyesi üstündeki kuyu cidarından su sızıntısı ol

madığı kabul edilmektedir. 

30 . q 30 X 0.02 
~----= =-------~ 530 m. 

0.8 X 3.14 X 0.045 
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2) H ~ · 1 5.3oı + __ o_.~lln 200_ o.sJ V 3.14 X 0.002 0.4 

~ 6.80 m. 

3) Koni yüksekliği : 

H- h0 ~ 6.80- 5.30 ~ 1.50 m. 

t ~ R2 p, (H-h 1) 0.3 ~ 2002 X 0.3 X 1.50 X 0.3 

q 0.02 

t ~ 270 000 saniye ~75 saat 

)ğer V0 max ~ • J ~ kabul edilirse, V 1s 

15 X 0.02 
~ 2.65 m. 

0.8 X 3.14 X 0.045 

2) H ~· 12.652 +~-2-lln 200 
-o.s] V 3.14 X 0.002 0.4 

~ 5.05 m. 

3) Koni yüksekliği : 5.05-2.65 ~ 2.40 m. 

4) Beslenme süresi : 

2002 X 0.3 X 2.400.3 
t ~ ~ 433000 saniye 

0.02 

= 120 saat 

5 - ARTEZiYEN AKÜFERLERDE BESLENME KUYU
LARI 

5.1 Giriş • 

(Şekil : 8) de görüldüğü gibi, kuyu kenarında 

(r0) mesafesinden her saniye giren su miktarı aynı 

zamanda (Rul mesafesinden geçer. Bu sebepten 
akım (r0) dan (Rul ya kadar sabittir. (Rul mesa
fesinden geçen su miktarı (q) olsun. Bu akını (RJ 
mesafesine doğru azalır. Ve (R) in ucunda q = O 
olur. Bundan dolayı (Rul ile (R) arasındaki akım 

sabit depildir. 

Şekil: 8 

o 
.<::: 
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(r) dan (Ru) ya kadar olan kısımda basınç 

eğrisi su seviyesi eğrileriyle ayni değildir. Fakat 
(Ru) ile (R) arasında basınç ve saniye eğrileri ay. 
nidir. 

5.2. Hesap eşitliklerinin çıkarılması 

(r0 ) ile (RJ arasında 

d h 
q = 2 'TTr kf m dr caridir. 

bunun integraliyle : 

q = 
2 r. kf m (H - h) 

elde edilir . 
r 

In 
ro 

Su seviye eğriis eşitliği ise 

r 
q . ln -

h = H- ro dir. 
2 r. kf m. 

(R) ile (R) arasında 

q --- = 2 r. kfr . h 
R2- rıo 

'1T kf (H2u- h2oJ 

d h 

dr 

q In Ru yazılır . 
- -0.5 
R 

dir. Buradan 

h = • / Hu2 _ _ q [ In _r - 0.5 _:.:_1 
V "'kf Ru R2 

(Ru) nun belli olması lazımdır. (R) tesir yarı çapı 

R r.kf (H ?_h 2) 
In - = " 0 + 0.5 dan bulunur. 

Ru b 

Mümkün olan beslenme süresini tayin için, tesir 
konisinin (Ru) ile (R) arasındaki por hacmin in 
verilen (q. t) su hacmine eşit olmasından faydala
nılır . Burada (Rul ile (RJ ~rasındaki su seviyesi 
bir doğru kabul edilir. 

5.3. Tatbikatlar : 

q = 0.01 m3iS suyun kuyuya verilmesi geerk· 
se, ve 

0.3 m. 
0.002 m/ S. 
0.3 
100 m, 
3.00 ve 

Vo max ~· J"}_ olarak verilmiş ise, pratik koni V 3o 

yüksekliği H - ho = 1.0 m. olmalıdır 
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Bu lineer olmayan diferansie l eşitliğin çözüm 

zorluğu vardır. Bu (r0) ve (rJ ; ve (h 1) ve (h) 

sınırlar arasında entegre edilirse 

M 
- dh elde ediilr. Yaklaşık bir çözilm için r . 

R 

M M 
- ~ -

R 2 
kanarak 

q r 1 n - r:_ - o 5 ~ı = rr kf (h2- hı, l + 'ii kf M 
1 ro R2 

(h- h1)elde edilir (19) Bunun (q) kısm i 

akım ı na göre çözümü 

"'kfM (h-h 1) rrkfM (H-h1) ) 
q = + olur. (19a 

r r2 r r2 
ln - -- 0.5 - In - -· 0.5 

ro R2 ro R2 

Toplam akım iç in : 

r. kf (h2- h21) 7i kf (h2- h21) • M 
q = ------- + ---·---

R R 
ln - -· 0.5 ln - -0.5 

ro ro 

elde edilir. (19 b) . Bu eşitliğin sağ ikinci terimi 

(H') ve (H) e bağlı olarak miktarı değiştirir. Bu 

eşitlikten , mesela 
HI 

H 
2 al ın arak, tam penet· 

rasyondaki H1 / H = 1 olmas ı haldekinin 1.65 misli 

daha büyü k (q) elde edilir 
H' 

Fakat (q) ye -
H 

a ranının sonsuz olarak tesir ettiği kabul edilmeıne· 

lidir. Hakikatta belirli bir (h 1) değeri için maksi

mum miktar tesbit edilir. Fı atik maksatlarda H' / H 
oranın aküfer kaldığı ile nazarı itibare alınması 

gerekir. 

Tanı penetrasyonlu bir kuyuda su seviyesinder: 

haraketle q = q makx bulunan, ayrıca bu hal için 

h1 ~ 0.5 H olduğu (1 Cl eşitliği dolayısi yl e caridir. 

Bundan sonra (19 b) eşitliğinden; 

q max 

Yazılır . 

0.75 r. kf H2 

R 
In - -0.5 

ro 

0.5 rr kf HM 
+ ---

R 
In - - 0.5 

ro 



(q max) için (1) eşitliği de caridir. 

q max 
Bunlardan 

2 r0 71 . h1 . 0.45 k y2g ll h 

q max r0 7T 0.45. kf. H . \ / 9 H elde ediilr. 
Bunun için : 

0.75 H2 0.5 HM 
+ -----

0.45 r . H y 2gH ~ R R 
In - -o.5 In - -0.5 

ro ro 

de carldir. 

30 X 0.01 
1) m ~ 

0.6 X 3.14 X 0.045 

2) h0 ~ 3.00 + 3.55 

~ 3.55 fTI. 

~ 6.55 m. 

3) H = 6.55 + 1.00 = 7.55 m. 

( 100 ) 0.01 . In--
0.3 

4) Hu =\7.55 6.28 X 0.002 X 3.S5 = 6.25 m. 

Hu < h0 olduğundan, ya beslenme konisi yük

sekliği daha büyük veya kuyuya verilen su debisi 
daha küçük olmalıdır. Koni yüksekliğinin 1.50 m. 
ye artırıldğını kabul edelim. 

H = 6.55 + 1.5 = 8.05 m. ve 

( 

0.01 In~ ) 
0.3 

Hu = 8.05- - - - - -- ==6.75 m.olur. 
6.28 X 0.002 X 3.55 

5) Tesir yarıçapı (R) 

R 3.14 x 0.002 (6.751 - 6.5s: ı 
In - = -------- ---- + 0.5 2.26 

Ru 0.01 

R = e2 • 26 x 1 00 = 950 m. 

6) R = 950 m. ye Grişinceye kadar geçecek 
beslenme süresi, Gulden kaldesine göre, 

q . t 1 ( 850 ) ~ 850 X 0.20 X 2 100 + -
3
-

iJo 

X 6,28 ~ 205 000 

t · ~ 6 150 000 saniye ~ 1700 saat olur. 

6. KlSMi PENETRASYONLU KUYULARA KALlN 

AKOFERLERiN TESIRi 

Bu kısma kadar anlatılanlarda, ·kuyunun bütün 
akaferi kat ettiği kabul edilmiştir. Fakat bu hal tat
bikatta birçok halde sağlanamaz. Çünkü 

> 1 dir. Şekil : 9 
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R 

Şekil: 9 

Tesir sahasının üst kısmı için çizilen su sevi

yesi eğrileri akım çizgilerinin eğrileri ile aynidir. 

Alt kenar akım eğrileri yeraltısuyu katları ile ayni 

olur. Yaklaşık olarak bulmak için, kuyu ekseni alt 

ucu ile (R) tesir yarıçapı ucu bir doğru ile birleş

tirilerek dengesiz halde, s eşitlikler yapılır (Şekil . 

9) 

dr. 
2 7T kf rh 1 dh ; h' h + m ve m 

( ~) için hl == h + r~- dir. Buna göre : 

(R2- r2) q l 
----- = 2 'iT r . kf 

(R2- ro2) 
h + r . ~ı~ dir. (18) 

R R 

Buradan: 

(R2-r2) q 
--- = 27Tr . kf.h 

(R2- ro2) 

elde edilir (18- a) 

Buradan : 

dh M dh 
2 7T r2 kf ---

dr R dr 

M ~ 2.85r0 yH( In :o -0.5 )-1 .5H 

elde edilir. Ortalama bir değer olarak (In ~ 
ro 

- 0.5 ) ~ 6 konabilirse_ : 

M ~ 17 r0 yH -1 .5 H bulunur. (19 c) 

Görüldüğü gibi aküfer kalınlığının tesiri kuyu yarı

çapı ve kuyu derinliğine tabidir. Önceden söylen

diği gibi, yeraltısuyu pompajını yeraltısuyu seviye 

eğrisi ilgilendirir. Bu (H 1 /H) oranından müessir 

olur. 
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(19) eşitliği (h) ya göre çözülürse : 

(h2-h2ıl + M (h-h ı l = q [In _r _ _ 0.5 ~] 
ro R2 

7r kf 

elde edilir. Burada da : 

r r rı ] q. In - -0.5 -
l ro R2 

7r kf 

M2 q 
= hı + mh ı + - + --

4 '7T kf 

r 
r r2 ] 

In - -0.5 -
r R2 . o 

h+~= • 1 h2ı + M(h ı + ~)+ _ q_ 
2 V 4 '7T kt 

-[ r- 7] 
In - -0.5 -

ro R2 

h=' 1 h~ı ~+, M(h ı + M
4 

) _q_[ In _r _ _ 0.5 ~] V '7T kf r0 R2 

M 
elde edilir (20) 

2 

r = R için 

H = ' 1 h 2 ı + M (h ı + ~)+ -~ V 4 '7Tkt 

[ In ~-0.5 ]-~olur. 
r0 2 

Açıklık kazandırması için. (C) bölümünde oldu

ğu gibi , bir misal yapalım 

q 0.025 mJ 

R ~ 300 nı . 

kf = 0.002 ın /S 

J1. - 0.3 

r0 0.3 m. 

V0 = V~: ve 

= 5.00 olarak verilmişti r . 

1) 1 "" h ~ -- = 0.70 nı . 
730 kf 

2) 
15 X 0.025 

h ı ~ ~ 4.45 m. 
0.6 X 3.14 X 0.045 

3) h0 ~ 4.45- 0.70 ~ 3.75 m. 

60 

4) H = ' 1 4.452 + 5 (4 .45 + -
4

- ) + V 5.oo 

0.025 [ 300 ] 0,50 
In - -0.5 - - = 6.10 m. 

3.14 X 0.002 0.3 2 

H ı 11 .10 
- - -- = 1.82 dir. (19 c) eş itliğine göre. 
H -- 6.10 

H = 6.10 ve r0 = 0.3 m. :l ~ M = 3.50 m. o l malıdır. 

M = 3.50 m. ile , H = 6.:25 m. H' / H = 
1.55 olur. 

5) (20) eşitliğinden ; h iç in 

h ı . o 4.91 m. 
h30 5.14 m. 
h5.0 5.29 m. 
h10.0 5.50 m . 
h30.0 5.78 m. 
h80 .0 6.03 nı . 

hı SD · O = 6.19 In . 

h300·0 = 6,25 nı. 

9.95 

6.25 

(Şekil : 10) da seviye gösterilmiştir. Ve bu 

tam penetrasyonlu kuyu ile kıyaslandırılır. Düşüm 

daah azdar. 

~-

ı~ 

"' o -~ 

F 

CD ..., 
"' 
g 
"' 

:3 
<D ~1 

"' 
~ 
cD 

o Q o 
cı ~ cı 

"' ~ ~ 

Şekil ·ıo 

6) R = 300 nı. tesir yarıçapına erışınceye 

kadar geçen zaman (8 a) eşitliğinden yaklaş ık olu

rak : 

0.3 X 3003 X 2.00 X 0.3 
~ ~ 650 000 saniye 

0.025 

t = 180 saat bulunur . 

7) KRiTiKLER 

Bu yazıda, yeraltısuyunun pompajında boyutları 

göstermesi için , bazı yaklaşık değerler kabul edildi. 
Yazar aşağıda anlatılan sebepler dolayısiyle, bu nu
merik değerlerin bazı dezavantajları olduğu fikrin
dedir. 



a) (kf) değeri, hassas ölçülnıelidir. Halbuki 
kuyu tesir sahasındaki homojen olmayan aküfer ya· 
pısı dolayısiyle, yanlışlıklar ortaya çıkabilir. Bu 
hal, eğer hesaplar tam yapılsa da mümkün olabilir 
Bunun için hakiki duruma erişmek zor olur. 

bl Bütün eşitlikler, kuyu yatay olmasına göre 
yapılmıştır. Fakat kuyu yanında akım yatay değil· 

dir. Bunun için potansiyel teorisinin kısmi diferan
sieline dayanan 

[
lJ vr lli/Z ] V, = r - + -- akını hızı yazılı;- . Bu 
ll, llz 

sabit bir akı molduğunda doğrudur. Düşünülen dü
şey kesitteki (V,) ve (Vz) hızları farklı olduğundan 

fakat bileşkesi sabit olduğundan devamlılık şarlı 

vardır. Bu sabit bir akımı gösterir. Fakat hakikatte 
unıumiyetl e sabit bir akım yoktur. Ne akım çizgisi 
ve akım alanının üst sıra:ıı olarak alınan su seviyesi 
eğrisi, ne de düşünülen bir düşey kesitten geçen 
su miktarı sabit değildir. 

c) Pratikteki kullanmalar için, numerik bir 
usulle, yeraltısuyunun pompajı için boyutl andırma 
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yapılabilir. Bu usul hakiki değere yakındır. Model 
tekniği günlük çalışmalara fayda sağlayamamakta 

fakat planlama çalışmasına yararlı olmaktadır. 

8) NETiCE 

Birçok teorik araştırmalara rağmen, yeraltısuyu 
pompajının boyutland ırılmasında pratik neticelere 
dayanan usuller azdır. Bugüne kadar elde edilen 
tecrübeler, hesaplar ve tatbikat için alınan değede
rin ekserisini garantilemektedir. Riskleri azaltmak 
iç in emniyetli hareket etmelidir. Bu emn iyet diğer 
taraftan inşaat fiyatını artırabilir. Fakat diğer ta
raftan da ilerde ortaya çıkabilecek ilave masrafları 

önliyebilir. 

Bu lıakikatler, makul bir hususiyeti lıavi hesap· 
l<. mayı gösterir ki bu hesaplar çok karışık olmadan 
istenen değeri vermelidir. 

Bu makale sadece Teoricçilere değil fakat pra
tikçilere, problemlerinin çözümünde faydalı olur ise , 
memnuniyetimizi izhar ederiz. 

SiMGELER 

ro Kuyu yarı çapı Kullanılan senıboller (Şek i 1: 1) 

R Tesir yarı ç<ıp ı p. Por hacmi 

lı Sızma yüksek li ği 
Kf Permeabilite kat sayısı 

s, Kuyu cidarı dışında su seviyesi 
H Kuyu derinliği 

t Saniye olarak zaman 

q Debi (nı3jsaat) 
h0 Kuyudaki su sütunu kalınlığı 

V Kuyuya ortalama giriş hı z ı o 
h1 Kuyu dış cidarındaki su kalınlığı 

V = Tesir sahasındaki su akım hızı. h, (r) mesafesindeki su kalın lığı 

YAR ARlANILAN YAYlNLAR 

- Nahrgang : Tam ve kısmi penetrasyonlu 
I<Uyuların teorisi (Spriııger- Verlag) 

2 - Leonhardt : Kısmi penetrasyonltı kuyu-

lardan su elde etmek (Bautechnik 2/ 1971) 

3 - Szechy : Yeraltısuyu pompajı teorisi 
(Bautechnik 36/ 1959) 
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United State Public Health Service (Amerika 
halk sağlığı servisi) 1962 'iı;mesuyu standartların· 

da nitrat limiti 45 mg/ 1 verilmiştir. Bu 10 mg nit· 
rat azotuna eşdeğerdir. Çocuklarda yüksek nitratlı 

sular methemoglobinemia hastalığı meydana ge· 
tirdiğinden nitrat içi n bu l.imit konulmuştur. Stan· 
dartların hazırlandığı anda fazla n . tratın gide
rilmesi ·için ekonomik bir metot bilinmiyordu. Bu· 
nun Için diğer su kaynakları araştırılıyar veya hal
kın bu yüksek nitratlı suları çocuklarına verme· 
m leri ·i·kaz ediliyordu. Kaliforniyada San Joaquin 
Valley'de yüksek nitratlı sulardan nitratın gideril· 
mesi için •ekonomik olarak en uygun yolun biyolojik 
denitrifikasyon olduğu tesbit edi'di. Bu yazıda mo· 
del çalışmaların özeti , ·kimyasal maddelerin hesap
lanması ve önemli işletme parametrelerinin tay•ini 
ele alınmaktadır . 

Biyolojik denitrifi-kasyon : Biyolojik denitrifikas
yon esnasında nitrat ve nitrit atmosferin yüzde 
78 ini teş·ki l eden ve zararsız olan azot gazına ·indir· 
genir. Denitrifikasyonu yapan bakteri türleri Pseu· 
domonasw Achromobacter, ve Bacilus 1ür. Bu or-
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ganizmalar oksijensiz ortamda denitrifikasyon ya· 
parlar. Bazı autotrophic bakteriler ise anorganik 
enerji kaynağın ı kullanır l ar. Böyle anaerob iı' şart· 

lo:rda mikro organizmalar nitrit ve nitratı <Jksijen 
kaynağı olarak kullanabilir ler. Aerobik şartlarda ise 
oksijen kullanılır . içme sularında organik madde 
bulunmadığından denitrifikasyon için bazı organik 
maddelerin ilavesi gerekmektedir. Bunun için en 
ucuz ve uygun organik maddeler : Şeker, asetik 
asit, etanol, aseton ve metanal dur. Bu maddelerle 
yapılan ilk ça lışma larda iyi netice ler alın'llış ve 
metanolün en ucuz madde olduğu görülmüştür . 

ilerde metanal maliyetinin teknikteki yeni ilerle
melerle daha da dü şeceği tahmin edilebilir. Meta· 
no zehirli olmasına rağmen düşük konsantrasyon· 
larda emniyetle kullanılabilir. 

Denitrifikasyon iç in gerekli metanal miktarı nit· 
ratla olan reaksiyonundan ve bakteriyal sentez için 
ge~ekli miktar düşünülerek hesaplanabilir. Nitra· 
tır denitrifikasyonu i•ki kademeli bir prosestir. Bi· 
rinci kadernede : 

_ N03 +1 / 3 CH3 OH-

N02+ 1/ 3 C02+ 2/ 3 H20 

2 ci k':ldeme : 

NO: + 1/ 2 CH 3 OH -

1/ 2 N2+ 1/ 2 C02 1- 1/ 2H20 + 0 H 

(1) 

(2) 



reaksiyon sonucu : 

N03 + 5/ 6 CH3 OH-

1/ 2N2+ 5/ 6 C02+ 7/ 6 H2 O+ OH (3) 

Böylece bir mol nitratın tam denitrifikasyonu 
için en az 5/ 6 mol metanale ihtiyacı vardır. Veya 
1 mg/ 1 nitrat azotu 1,90 mg/ 1 metanal harcar. Eğer 

daha az metanal ilave edilirse reaksiyon' tamamlan
maz ve neticede suda nitr.it miktarı yükselir. Böy
le bir suda klor ihtiyacı fazla olacağından maliyet 
artar. Eğer suda çözünmüş oksijen varsa denitrifi
kasyondan önce uzaklaştırılmalıdır . Bunun için da
ha fazla metanal ilave edilir: 

0 2+2/ 3 CH3 OH- 2/3 C02 +4/3 Hp (4) 

1 mg/ 1 çözünmüş oksijen en az 0,67 mg/1 metanal 
harcar. Metanal aynı zamanda bakteryal gelişme 

içinde kullanılır. Bu maksat için kullanılan miktar 
hmcama oranından hesaplanabilir. 

denitrifikasyonda ·kullanılen top
lam ·kimyasal madde Harcama oranı= ___ ..:.___ _______ _ 
denitrifi'kasyon için stekiometr·ik 
olarak bulunan ihtiyaç+ deoksl
jenasyondaki harcama 

Metanal ·için harcama oranı 1/30 dur. Yani 2, 
3, 4 eşitliğinde verilen stekiometrik miktarlara 
% 30 metanal ilavesi yapılmalıdır. Bu düşünceler

den gid·ilerek tam denitrifikasyon için gerekli top
lam metanal ·konsantrasyonu aşağıdaki formülle he
saplanabilir. 

(S) 

Cm = Gerekli metanal konsantrasyonu mg/ 1 

N0 = Başlangıç nitrat azotu konsantrasyonu 
mg/ 1 

N1 = Başlangıç nitrit azotu konsantrasyonu 
mg/ 1 

•D0 = Başlangıç çozunmüş oksijen konsant
rasyonu mg/ i 

Tabii suların çoğunda N ı sıfırdır . 

TATBiKAT 

Kaliforniya'da Feirbaugh yakınlarında zıraı ar
tık suları tasf.iye merkezinde nitrat giderilmesi 
süzme denitrifikasyonu ile yapılmaktadır. Şekil : 1 
de bu prosesin şematik diyagramı gösterilmiştir . 

Organik bir madde olan metanal zirai artıkiara 

filtreye girmeden hemen önce ilave ·edilir ve yu
karıya doğru akış ver.ilir. Tablo : 1 de zirai artıkla

rın karakteristik analiz neticeleri verilmiştir . 
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ATMOSFERE CIKAN GAZ 
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Şekil: 1 

TABLO: 1 

Cı kış 

Konsantrasyon 
aralığı 

Bileşim mg/1 

Toplam çözünmüş maddeler 
Süspansiyon maddeleri 
AJ.kalinite (CaC03 olarak) 
Klorür 
Sülfat 
Azot 
Nitrat- N 
Nitrit-N 
Amonyak- N 
Organik- N 
Toplam azot 
COD 
Çözünmüş oksijen 
PH 

2500-7600 
0-5 
280-330 
310-640 
1500-3900 
15-26 
(N03 65- 115) 
o 
o 

0,1 - 0 ,7 

15,1- 2.6,7 
10-20 
7-9 

7,5-8,5 

Bu su drenaj suyu olduğu için oldukça tuzlu 
bir karakter göstermektedir. Bu model denitrifi· 
kasyon filtreleri ÜZierinde arazi şartlarında tahibe:, 

bir senedir çalışılmaktadır. Filtrelerin uzunluğu 

183 cm, çapı 46 cm veya 91 cm. dir. Araştırılan ba~ 

lıca değişkenler filtre ortamı ve bekleme zamaııı 
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dır . Araştırılan çeşitli ortamlar : Kum, Aktif kar

bon, vol·kanik kül, çakıl taşı, kömür ve suni olarak 

elde edilmiş plastik triklink filtre çeşitli ortam 

büyüklüğü 7,S cm çapa kadar olabilir. Akış hızı 

bekleme zamanı O,S- 2 saat arasında değişecek 

şekilde ayarlanmıştır. 

Zirai artıkların denitrifikasyonu ·için gerekli me

tona! (S) eşitliği ile hesap edilen miktara yakın

dır . Girişteki nitrat azotu 20 mg/1 ise bunun % 90 

ın indirgemek için aşağı yukarı 60 mg/ 1 metanal 

gereklidir. 

Artık suyun sıcaklığı denitrifikasyon filtresine 

tesir eder. En uygun sıcaklık 12° dir. 

Eğer filtre ortamı olarak ıkum kullanılırsa bir 

kaç ay sonra filtrele~in dibinde mikroorganizmalar 

birikerek problem yaratır. Aynı durum aktif karbon 

içinde vardır. 

2,S cm çaplı çakılla en iyi neticeler elde edil· 

miş ve filtre bu şekilde bekleme zamanı 1 saate 

ayarlanarak aşağı yukarı 9 ay .kullanılmıştır. 

Bu zaman esnasında ortalama azot giderilmesi 

takriben % 90 dır. (girişte~! nitrat azotu 20 mg/ll 

Denitrifikasyona Uğrayan Suyun Özellikleri : 

Denitrifikasyona uğrayan su renksiz, tkorkusuz

dur. Bu suda bir miktar nitrat, nitrit ve amonyak 

azotu vardır . Bir -kısım ba~iye metanal kalabilir. Filt

reden gelen biraz bulanıklık olabilir. Yalnız çözün

müş oksijen yoktur. USPHS nin içmesuyu standart

larında nitrit için limit verilmemiştir. Fakat içme 

suyunda nitrata göre daha az bulunması arzu edi

lir. Çocukların midesinde nitrat nitrite indirgenir 

ve bu nitrit direk olarak methemoglobinemia has

talığını yapar. Bununla beraber denitri fike edilmiş 

suyu klorlamakla nitrit nitrata oksitlenebilir. 

1 mg/ 1 nitrit azotu S,6 mg/ 1 klor sarfeder. Bu da 

maliyeti yükselt-ir. ' 

Bakiye metanol konsantrasyonu sağlığa zarar 

vermiyecek derecede düşüktür. Metanolün öldürü

cü dozu 100- 2SO ml. arasında değişir . Buna rağ

rr.en 30 ml. den daha az miktarlarda bile ölüm 

vakası görülmüştür. Denitrifikasyona uğrayan su-
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dan günlük alınan metanal miktarı 4- S mg/ 1 yi 
geçmemelidir. Diğer taraftan Hijyenik standartiara 
göre havadaki metanal konsatrasyonu maksimum 
200 ppm olmalıdır. 

Fazla metanolün başlıca zararlı tesir-i oksijeni 
harcama potansiyelidir. Bunun için bu suyun hava
landırtlması gereklidir. 

Proses Planlaması ve Maliyeti : 

Şekil : 2 de nitrat giderilmesi için suda ge
rekli işlemler şematik olarak gösterilmiştir. içme 
suyu standartlarına göre 1 O mg/ 1 nitrat azotundan 
daha aşağı değerlerde bir işleme lüzum yoktur. 

Metanci Havalandırma 

Klor 

iıave Su 

Şekli: 2 

Demir giderilmesinde kullanılan sıçratma yü
zeylerinden su akıtılarak havalandırma yapılabilir. 
Filtrasyon çoğu zaman gerekl·idir. Bakiye nitritin 
oksidasyonu ve aynı zamanda dezenfeksiyon •için 
klorlama yapılır. 

Arazide yapılan araştırmalar neticesinde 2,!> 

ve S,S cm çapında çakıl taşı filtre ortamı tavsiye 

edilmekte, bekleme zamanı takriben 1 saat ve 

suyun sıcaklığı 12°C veya daha fazla olmalıdır. Da

ha aşağı sıcaklı kl arda daha uzun bekleme zamanı 

gerek ir. Eğer sıcak lık donma noktasına yakınsa pro

ses başarılı olmaz. 

Denitri•k2syon prosesinin 3780 i su için hesap

lanmış maliyeti Tablo: 3 de ver-ilmiştir. Denitrifi· 

kasyondan sonraki havalandırma, filtrasyon, klor

lamanın maliyetleri bu tabloda verilmemiştir. Fiyatlar 

aşağıdaki şartlara göre hesaplanmıştır: Filtre or

tanımın her 28 ·1 si 30 TL. faiz % 4, planlanan müd

cteti 20 yıl, kimyasal madde miktarı (S) eşitliğine 

göre hesaplanmış ve metanolün 1969 daki f-iyatı 

3,78 1 si 3,7S TL. 



TABLO: 3 
3780 1 Suyun Tasfiye Maliyeti 

S ı r a 

Başlangıçtaki Nitrat Azotu 
konsantrasyonu 

20 mg/ 1 

Başlangıçtaki çozunmüş 

oksijen Konsantrasyonu 8 mg/ 1 
Tasfiye ·için gerekli su 
kısmı % 55 
F·iltre hacmi 3962 m3 
Toplam 42000 TL. 
Senelik (20 yıl) % 4 faiz 30900 TL. 
Gerekli metanal mi ktarı 57 mg/ 1 
Muamele görmüş su iç in 
Bileş· i·k su •için 31 mg/ 1 
Bileşik suyun her 3780 1 
·için maliyeti 
Metanal 14.85 TL. 
Filtre yapımı 8.40 TL. 

23.25 TL. 

40 mg/ 1 

Bmg/ i 

% 83 
5943 m3 

63000 TL. 
46350 TL. 

106 mg/ 1 

88 mg/ 1 

39.15TL. 
12.60 TL. 

51.75 TL. 
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Bu hesaplar tamamiyle deneyseldir ve dikkat
le gözden geçirilmelidir. Maliyet ni t rat azotu art
tıkça fazlalaşır . 

SONUÇ: 

1 - Sulardan fazla nitratın giderilmes i ·için 
ı:ı naerobik filtrede biyolojik denitrifikasyon iyi bir 
yoldur. 

2 - Denitrifikasyonu tamamlamak için orga
n k bir indirgen Wive ed ilmel·idir. Bu maksat için 
metanal ucuz ve uygun bir maddedir. 

3 - Takriben 20 mg/ 1 nitrat azotunun % 90 nın 

veya daha fazlasının giderilmesi •için bekleme za. 

manı 1 saat, filtre ortamı 2,5 cm çaplı çakıl taşı , 

suyun sıcaklığı 12°C veya daha faz la olmalıdır . 

4 - Metanal mi ktarı dikkatle ayarlanmalıdı r . 

Dozajın altına veya üstüne çıkmamalıd ı r . 
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